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مدیریت پشتیبانی و تدارکات-مخابرات منطقه گیالن

 خرید 50 عدد کارتVDEB هوآوی و 50عدد 
ترمینال 64 پورتر کروز

ش�رکت مخابرات ایران منطقه گیالن در نظ��ر دارد خرید 50 عدد 
کارت VDEB هوآوی و 50 عدد ترمینال 64 پورت��ر کروز را از طریق 

مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام دهد.
متقاضی��ان ش��رکت در مناقص��ه می توانن��د جهت کس��ب اطالعات 
 بیش��تر به آگهی فراخوان در س��ایت مخابرات منطقه گیالن به آدرس:

 WWW.TCG.IR و WWW.TCI.IR ی��ا ب��رای خرید اس��ناد 
به اداره خرید و قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس: رش��ت، 

چهارراه گلسار، ساختمان مرکزی مخابرات، طبقه3 مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 32132370-013 و 013-32132330 

شرکت مخابرات ایران
منطقه گیالن )سهامی عام(
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مدیریت پشتیبانی و تدارکات-مخابرات منطقه گیالن

خرید انواع باتری های 2ولت سیلداسید و 12 ولت سیلداسید 
تاپ ترمینال با جایگاه و متعلقات مربوطه 

شرکت مخابرات ایران منطقه گیالن در نظر دارد خرید انواع باتری های 
2ولت سیلداس��ید و 12 ولت سیلداس��ید تاپ ترمینال با جایگاه و متعلقات 

مربوطه را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام دهد.
متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آگهی 
  WWW.TCG.IR :فراخوان در س��ایت مخابرات منطقه گیالن ب��ه آدرس 
و WWW.TCI.IR یا برای خرید اسناد به اداره خرید و قراردادهای مخابرات 
 منطقه گیالن به آدرس: رشت، چهارراه گلسار، س��اختمان مرکزی مخابرات،

 طبقه3 مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 32132370-013 و 013-32132330  

شرکت مخابرات ایران
منطقه گیالن )سهامی عام(
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مدیریت پشتیبانی و تدارکات-مخابرات منطقه گیالن

اجرای پروژه FTTH بلوار گیالن رشت فاز2

ش�رکت مخاب�رات ای�ران منطق�ه گی�الن در نظ��ر دارد اجرای 
پروژه FTTH بلوار گیالن رش��ت ف��از2 را از طری��ق مناقصه عمومی 

یک مرحله ای انجام دهد.
متقاضی��ان ش��رکت در مناقص��ه می توانن��د جهت کس��ب اطالعات 
 بیش��تر به آگهی فراخوان در س��ایت مخابرات منطقه گیالن به آدرس:

 WWW.TCG.IR و WWW.TCI.IR ی��ا ب��رای خرید اس��ناد 
به اداره خرید و قراردادهای مخابرات منطقه گیالن به آدرس: رش��ت، 

چهارراه گلسار، ساختمان مرکزی مخابرات، طبقه3 مراجعه نمایند. 
تلفن تماس: 32132370-013 و 013-32132348  

شرکت مخابرات ایران
منطقه گیالن )سهامی عام(
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شرکت مخابرات ایران
منطقه گیالن )سهامی عام(

شرکت بهره برداری 
راه آهن شهری تهران و حومه

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
جنوب غربی استان تهران

 شرکت مخابرات ایران
منطقه سیستان و بلوچستان

شرکت پتروشیمـي آبادان
)سهامی عام(

اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان قزوین

 شرکت مدیریت
بهره برداری تولید برق فارس

شهرداری  تبریز

شرکت توزیع نیروی 
برق  غرب مازندران

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان همدان

  چاپ دهم کتاب   
از طریق سایت روزنامه مناقصه مزایده 

به فروش می رسد 
)تعداد محدود است(

عدم انصاف واردکنندگان؛ قدرت 
خرید  برای تجهیزات IT نصف شد! 

با عدم تخصیص ارز به قطعه سازان پیش بینی می شود

 سونامی  افزایش تولید 
خودروهای ناقص 

رئیس اتحادیه فروش��ندگان ل��وزم صوت��ی و تصویری 
از واردکنندگان خواس��ت ک��ه انص��اف را رعایت کنند و 
کاالی��ی را که با قیمت قب��ل خریده اند ب��ه نحوی توزیع 
کنند که به مصرف کننده فش��ار وارد نش��ود. به گزارش 
ایلنا، براساس مش��اهدات میدانی، متقاضی برای خرید 
گوشی  تلفن همراه، لپ تاپ و تبلت نسبت به قبل کاهش 
یافته و دلیل آن نیز بنا به گفته فروشندگان لوازم صوتی 

و تصویری شیوع کرونا و براساس...

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی  از بهره برداری 11.5 
میلیارد دالر طرح پتروش��یمی  تا پایان امسال خبر داد و 
گفت: ظرفیت تولید صنعت پتروش��یمی  تا پایان امسال 
با حدود 25میلیون تن افزایش به ساالنه ۹0 میلیون تن 
خواهد رسید.  به گزارش مناقصه مزایده، بهزاد محمدی 
پس از بازدید از محل پیش��نهادی ب��رای احداث پارک 

پلی پروپیلن و ...

صفحه 2

معاون وزیر نفت 

۱۷ طرح در جهش دوم 
صنعت پتروشیمی   به 

بهره برداری می رسد

صفحه 4

یکی از مهم ترین مشکالت قطعه س��ازان در این چند ماه 
گذش��ته را می توان تأمین ارز جه��ت واردات مواد اولیه 
نامبرد که ای��ن معضل ب��ا عدم تخصیص دالر از س��وی 
بانک مرکزی به یک چالش ب��زرگ در این صنعت تبدیل 
شده اس��ت. به طوری که در حال حاضر با عدم تزریق ارز 
به زنجیره خودروسازی از سوی بانک مرکزی باعث شده 
تا زنجیره تأمین ش��رکت های خودروس��از با مش��کالت 

متعددی روبه رو شود و...

از ذخایر موجود معدنی به درستی استفاده نمی شود

سهم نیم درصدی ایران 
از استخراج معادن

رئیس کمیس��یون معدن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی 
ایران با اش��اره به اینکه حوزه معدن ح��وزه پرظرفیتی در 
کشور اس��ت،  بر ضرورت توجه بیش��تر به حوزه معدن و 
صنایع معدنی در کش��ور تأکید کرد. بهرام شکوری افزود: 
یک درصد از ذخایر معدنی دنیا متعلق به ایران اس��ت که 
باید از ای��ن ظرفیت در راس��تای اش��تغال افزایی، پویایی 

صفحه 6تولید، رشد اقتصادی...

صفحه 5

17خردادم��اه بود که طبق مصوبه ش��ورای ترافیک ش��هر 
تهران و بنابر اعالم س��تاد ملی مقابله با کرون��ا و پیروز حناچی؛ 
ش��هردار تهران، طرح ترافیک و طرح محدوده آلودگی هوا پس 
از حدود سه ماه تعلیق از س��اعت 8:30 الی 16 آغاز به کار کرد. 
شهرداری تهران اجرای مجدد طرح ترافیک را به منظور کنترل 
ترافیک به خصوص در مناطق مرکزی ش��هر ضروری دانس��ته 
بود. به گزارش مهر، حاال با گذش��ت 2۹روز از اجرای این طرح 
و افزایش مج��دد تعداد قربانیان کرونا، انوش��یروان محس��نی 
پندپی؛ استاندار تهران با اش��اره به افزایش حجم مسافرینی که 
از حمل ونقل عمومی استفاده می کنند و اینکه تعداد مسافران 
مترو به بی��ش از یک میلیون نفر در روز رس��یده اس��ت، گفته 
اس��ت: با توجه به افزایش ش��یوع کرونا در تهران و عدم امکان 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ن��اوگان حمل ونقل عمومی، 
پیشنهاد توقف طرح ترافیک را مطرح کرد. بندپی با بیان اینکه 
در 10روز اخیر کرونا پ��س از چند روز تعطیل��ی در هفته های 
گذشته روند روبه رش��دی در تهران داشته اس��ت، به برگزاری 
جلس��اتی با متخصصان عفونی اش��اره کرد و گفت: جمع بندی 
نظ��رات این چنین بود که ب��رای مهار کرونا در ته��ران و به این 
منظور که ش��رایط پایتخت به حالت قرمز نرس��د، باید مجدداً 
اجرای طرح ترافیک را متوقف کنیم. به گفته وی این پیش��نهاد 
به تأیی��د علیرضا زالی؛ فرمانده س��تاد مبارزه با کرونای ش��هر 

تهران هم رسیده است.
امکان فاصله گذاری در ناوگان حمل ونقل عمومی 

وجود دارد؟
حجت نظری؛ عضو کمیس��یون فرهنگی اجتماعی شورای 
ش��هر تهران هم در جریان ی��ک گفت وگو اظهار داش��ت: ما در 
مدیریت ش��هری هم واقعاً برای اجرای فاصله گذاری اجتماعی 
دچار مشکالتی هستیم، مش��خصاً ما در مدیریت شهری برای 
اینکه بتوانیم مردم را مجاب کنیم که در اتوبوس فاصله گذاری 
را رعای��ت کنند، بای��د تع��داد اتوبوس ه��ا را زیاد کنی��م. اگر 
بخواهیم م��ردم را مج��اب کنیم ک��ه در مت��رو فاصله گذاری 
اجتماعی را رعای��ت کنند، باید واگ��ن مترو و قطاره��ا را زیاد 
کنیم تا س��رفاصله ها کمتر ش��ده و افراد کمتری منتظر باشند 
که از قطار برای تردد استفاده کنند. اما واقعیت این است که در 
حال حاضر نمی توان برای این مسأله هم کاری انجام داد چراکه 
تحریم هس��تیم و نمی توانیم از خارج اقدامی برای این مس��أله 

انجام دهی��م و البته در داخ��ل هم خودروس��ازان تاکنون تنها 
ادعا کرده اند که می توانن��د اتوبوس یا واگن مترو بدهند. وی در 
ادامه گفته است: در نتیجه ما انتظار بیش��تری داریم تا بتوانیم 
سرفاصله های مترو را کاهش دهیم اما به نظر من راه منطقی تر 
هرچند که با هزینه هایی روبه روس��ت، این اس��ت که همچنان 
طرح ترافیک معلق باش��د. این تنها کاری اس��ت که در شرایط 
فعلی از دست ما برمی آید ولو اینکه ترافیک افزایش پیدا کند و 
شرایط یک مقدار در خیابان ها دش��وارتر شود، اما فکر می کنم 
بهتر است که زحمت حضور در ترافیک را داشته باشیم تا اینکه 
بخواهیم داغ عزیزم��ان را ببینیم و یا اینکه خودم��ان به کرونا 

مبتال شده و شرایط سختی را سپری کنیم. 
حناچی: شرایط مترو بحرانی نیست 

برخالف نظر اس��تاندار تهران و عضو ش��ورای ش��هر، که از 
عدم رعای��ت فاصله گ��ذاری اجتماعی در ن��اوگان حمل ونقل 

عمومی انتقاد کرده اند، اما ش��هردار تهران معتقد است: شرایط 
در مترو بحرانی نیست. وی در حاش��یه صحن شورای اسالمی 
ش��هر تهران در پاس��خ به این انتق��اد خبرن��گاران که وضعیت 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در ن��اوگان حمل ونقل عمومی 
به خصوص مترو مناس��ب نیس��ت، گفت: هنوز با ظرفیت نصف 
نسبت به پیش از شیوع کرونا فعالیت می کند و با اجباری شدن 
اس��تفاده از ماس��ک باالی ۹5 درصد مردم مراع��ات می کنند. 
حناچی تأکید کرده اس��ت: حتی در ش��رایط ح��اد هم امکان 

تعطیلی مترو وجود ندارد.
 صدراعظم نوری: مردم از اجرای طرح ترافیک 

راضی هستند
زه��را صدراعظ��م ن��وری؛ رئیس کمیس��یون س��المت و 
محیط زیست ش��ورای ش��هر تهران هم موضع همانند شهردار 
تهران را پیش گرفته و با این اس��تدالل که این بیماری تا حدود 

سه سال دیگر شیوع خواهد داشت، گفته است: شهروندان باید 
زندگی و نحوه رفتار خود را با این ویروس تنظیم کنند و بهترین 
روش مقابله با کرونا براس��اس اعالم س��ازمان بهداشت جهانی 
اس��تفاده از ماس��ک و پرهیز از مواجه��ه مس��تقیم و روبه رو با 
یکدیگر است. وی با اش��اره به اینکه اجرای مجدد طرح ترافیک 
بازخوردهای خوبی از س��وی ش��هروندان تهرانی داشته است، 
اظه��ار داش��ت: اج��رای طرح ترافیک نه تنه��ا ترافی��ک را در 
بخش های مرکزی پایتخت کاهش داده، بلکه باعث کمتر شدن 

آلودگی هوا و کاهش اتالف وقت شهروندان شده است.
مناف هاشمی: تابع نظر ستاد ملی کرونا هستیم

پی��ش از ای��ن من��اف هاش��می؛ مع��اون حمل ونق��ل و 
ترافیک ش��هرداری ته��ران در گفت وگو با مه��ر، در واکنش به 
اختالف نظرهایی ک��ه در ایام کرون��ا میان ش��هرداری و دیگر 
اعضای س��تاد کرونا وجود داش��ت، اش��اره ک��رده و گفته بود 
که ش��هرداری ته��ران برخالف دیگر دس��تگاه ها ب��ه موضوع 
طرح ترافیک بخش��ی ن��گاه نکرده، و خودش رأس��اً با دس��تور 
شهردار به خاطر فشردگی ترافیک در مرکز و مشکالت اتوبوس 
و مترو تصمیم به لغو اج��رای طرح ترافیک گرفت��ه بود و برای 
اصالح این تصمیم س��ایر دس��تگاه ها ورود پیدا کردند و بعد از 
تعامل و توافق به این نقطه رس��یدند که مج��دداً طرح ترافیک 
اجراء ش��ود. معاون حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران با 
اش��اره به اینکه جان و س��المتی مردم برای این نهاد مهم ترین 
مس��أله اس��ت، درباره اینکه آیا با توج��ه به ش��رایط کرونا در 
کشور الزم بود که این طرح اجراء ش��ود، گفت: هیچ اظهارنظر 
ش��خصی درباره این مس��أله نمی کنم و ما تابع ستاد ملی کرونا 
هس��تیم و در چارچوب تصمیم وزارت کش��ور و ش��ورای عالی 
ترافیک حرک��ت می کنیم. از طرف��ی ایرج حریرچ��ی؛ معاون 
کل وزارت بهداش��ت، از ابالغ اعم��ال محدودیت های کرونایی 
به اس��تانداران 11استان کشور خبر داده اس��ت که یکی از این 
11 استان، تهران است. وی گفته اس��ت: با توجه به احتماالت 
ش��یوع بیش��تر کرونا، برخی اقدامات با دس��تور رئیس جمهور 
اجرایی می ش��ود. باوجود مخالفت برخی از مدیران ش��هری با 
لغو مجدد طرح ترافیک در تهران به نظر می رس��د، ستاد مبارزه 
با کرونا به دلیل محدودیت های حمل ونقل عمومی در تهران و 
کمبود تعداد اتوبوس و قطارهای مترو چ��اره ای جز لغو مجدد 
طرح ترافیک و بازگش��ت مجدد روزه��ای پرترافیک در تهران 

نداشته باشد. 

اگر کرونا شدت بگیرد، موزه ها چکار کنند؟احتمال تعلیق مجدد طرح ترافیک در پایتخت قوت گرفت
در حالی که کرونا تعدادی از استان های کش��ور را برای دومین بار در وضعیت قرمز 
قرار داده و حتی برخی خبرها از احتمال دس��تور اس��تانداری استان ها برای بازگشت 
دوباره تعطیلی ها در م��دت زمان محدود خب��ر می دهند، وضعی��ت موزه ها و اماکن 
تاریخی در این شهرها و استان ها همچنان بالتکلیف  اس��ت. به گزارش ایسنا، در دور 
نخس��ت آغاز اپیدمی کرونا که بعد از گذشت س��ه هفته از آغاز آن، دس��تور رسید تا 
موزه های زیر نظر وزارتخانه میراث فرهنگی هم به لیست تعطیل شده ها اضافه شوند، 
وزیر میراث فرهنگی هر اقدامی از تعطیلی گرفته ت��ا فعالیت های محدود موزه ها را به 
دستور ستاد کرونا تعمیم داده بود و سرانجام موزه ها بعد از حدود سه ماه تعطیلی بعد 
از عید فطر، با تأکید بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی )نه تنها اداره کل موزه ها ان 
را برای همه موزه ها منتشر کرد، بلکه هر موزه را مکلف به تهیه یک پروتکل ویژه خود 
کرد( فعالیت خود را از س��ر گرفتند، به نظر می رس��د ش��رایط در برخی از استان های 
کشور بار دیگر به وضعیت قبل برگشته اس��ت. در طول دو تا سه هفته گذشته تا کنون 
استان هایی مانند خوزستان، کردستان، کرمانشاه و خراس��ان رضوی گوی سبقت را 
در قرمز شدن وضعیت ش��هرهای خود از یکدیگر ربوده اند و هرازگاهی شهر یا استانی 
به این لیست اضافه ش��ده یا از آن کم می ش��ود اما با توجه به وضعیت متفاوت موزه ها 
و آثار تاریخی در این ش��هرها و لزوم توجه ب��ه این نکته که ام��کان ضدعفونی کردن 
بناهای تاریخی تا چه حد امکان پذیر یا غیرممکن اس��ت، متأسفانه به آخرین نکته ای 
که معموالً توجه می شود تعطیل شدن یا نشدن این فضاهای تاریخی است. فضاهایی 
که نه تنها به واس��طه حضور افراد در کنار یگدیگر، خود به گسترش این ویروس کمک 
کند، بلکه امکان ضدعفونی ک��ردن آثار و جداره های تاریخی نیز در این ش��رایط باید 
مورد توجه قرار گیرد. از یک سو در فضای مجازی خبری دست به دست می شود با این 
مضمون که » محدودیت های جدید کرونا شامل تعطیلی موارد گروه 3و4 )تصویر باال( 
هست و به گفته حریرچی؛ معاون وزیر بهداشت در گفت وگو با شبکه خبر، در 13استان 
)سیستان وبلوچستان/ هرمزگان/ بوشهر/ خوزستان/ کرمانشاه/ کردستان/ آذ.غربی و 
شرقی/ فارس/خراسان رضوی/ تهران/ البرز/ کرمان( به مدت یک هفته اعمال می شود، 
خبری که می��راث فرهنگی آن را تأیی��د نمی کند و می گوید چیزی از س��تاد کرونا به 
صورت مکتوب دس��ت ما نرسیده است. اما از س��وی دیگر انوشیروان محسنی بندپی؛ 
اس��تاندار تهران از جلسه ویژه س��تاد کرونا برای بررسی پیش��نهادهای استانداری به 
ایس��نا خبر داده و گفت: امروز جلس��ه ویژه ای در س��تاد کرونا داریم و پیشنهادهایی 
درخصوص مهار ش��یوع دوباره مطرح کردیم که یکی از آن ها این اس��ت که پیشنهاد 
دادیم طرح ترافیک متوقف ش��ود و تاالرهای پذیرایی اجازه فعالیت نداش��ته باشند. 
همچنین پیش��نهادهای دیگری نیز ارائه شده اس��ت که امیدواریم بتوانیم در جلسه 
امروز از آن ها دفاع کنیم. از سوی دیگر مهدی اس��ماعیلی؛ عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسالمی با اش��اره به لزوم اتخاذ تصمیمات مناسب برای آغاز 
سال تحصیلی جدید تأکید کرد: اگر ش��اهد حاد شدن وضعیت باشیم ممکن است در 

کنار اعمال محدودیت ها بازگشت به وضعیت تعطیلی را نیز بار دیگر تجربه کنیم.

آمادگی نیروگاه ها برای تأمین تابستانه برق کشور 

سایه تشدید مشکالت نقدینگی 
صنعت برق  بر سر پیمانکاران نیروگاه ها

صفحه 8

بانک مرکزی: بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتری ممنوع است
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فناوري  اطالعات
و دانش

در حال��ی ک��ه س��ایت رسمی س��امانه همت��ا hamta.ntsw.ir اس��ت، 
کالهبرداران برای فریب و سوءاس��تفاده کارب��ران، پیامک هایی به همراه لینک 
سایت های فیشینگ ارسال می کنند. به گزارش ایسنا، کالهبرداران با راه اندازی 
سایت های جعلی که شبیه به س��ایت های اصلی است، به ربودن اطالعات افراد، 
اغلب برای سوءاس��تفاده های مالی اقدام می کنند؛ در این شیوه که اصطالحاً به 
فیشینگ معروف است، از طریق اطالعات واردشده توسط کاربران در صفحات 
جعلی حس��اب های بانک��ی قربانیان خالی می ش��ود یا ممکن اس��ت اطالعات 
ش��خصی کاربران را دریافت ک��رده و از آن سوءاس��تفاده کنند. پ��س از اجرای 
طرح رجیستری، ارسال پیامک هایی به اس��م همتا به همراه آدرس های جعلی 
و صفحه هایی که مانند سامانه همتا طراحی شده، اتفاق تازه ای نیست اما هر بار 
به روشی صورت می گیرد. پیش از این بارها اتفاق افتاده که پیامکی برای برخی 
افراد ارس��ال و از آنها خواسته ش��ده جهت جلوگیری از قطع شدن تلفن همراه، 
مبلغی را پرداخت کنند. در یکی از جدیدترین نمونه ه��ای این کالهبرداری، با 
هدایت کاربران به سایت های فیشینگ، اطالعات را از آنها درخواست می کنند. 
این درحالی اس��ت که با مراجعه به وب س��ایتی که لین��ک آن در پیامک آمده 
است، متوجه می ش��ویم این وب سایت فیلتر شده اس��ت. اما از آن جایی که این 
روزها بیشتر کاربران برای مراجعه به وب س��ایت ها و اپلیکیشن های فیلترشده، 
از فیلترش��کن اس��تفاده می کنند، متوجه این موضوع نخواهند شد. درصورتی 
که با فیلترش��کن وارد این سایت شوید، با س��ایتی مواجه خواهید شد که بسیار 
شبیه به سامانه همتا طراحی ش��ده و متأس��فانه کاربران بدون توجه به آدرس 
سایت که اشتباه است، فریب صفحه ای که مشابه س��ایت اصلی طراحی شده را 
می خورند. کانال رسمی آموزش و اطالع رس��انی ثبت تلفن همراه )رجیستری( 
هم بارها هش��دار داده که این روش، یکی از شیوه هایی اس��ت که کالهبرداران 
برای دس��تبرد زدن به حس��اب بانکی افراد از آن اس��تفاده می کنن��د. از طرفی 
کاربران باید توجه داش��ته باش��ند هرگونه اطالع رس��انی در زمین��ه طرح ثبت 
تلفن همراه، از طریق سرش��ماره پیامکی HAMTA انجام می شود. ازطرفی 
س��ایت رسمی س��امانه همتا hamta.ntsw.ir و س��ایت اطالع رسانی همتا 
hamtainfo.ntsw.ir اس��ت و س��امانه همتا دامنه دیگری ندارد. همچنین 
درصورتی که ب��ه درگاه های بانک��ی هدایت ش��دید، همواره پی��ش از هرگونه 

پرداخت حتماً باید از اعتبار درگاه پرداخت مطمئن شوید. 

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالت��وری از راه اندازی کد 
دستوری #8010* در راس��تای اطالع رسانی سریع از آخرین وضعیت شکایات 
کاربران در س��امانه ثبت و پاس��خگویی به ش��کایات 1۹5 خبر داد. به گزارش 
 ایس��نا، پیمان قره داغی اعالم کرد: از این پس کارب��ران می توانند برای پیگیری 
شکایات سامانه 1۹5 کد دس��توری #8010* را شماره گیری کرده و با انتخاب 
گزینه2 و وارد کردن کد پیگیری که از س��امانه 1۹5 دریافت کرده اند، در قالب 
پیامک از آخرین وضعیت ش��کایت خود مطلع ش��وند. مدی��رکل دفتر حفاظت 
از حقوق مصرف کنن��ده رگوالتوری با اش��اره ب��ه اینکه س��امانه 1۹5 با هدف 
پاسخگویی به شکایات، افزایش سطح رضایت مندی مشترکان و رفع مشکالت 
آنان در حوزه ICT راه اندازی ش��ده اس��ت، بیان کرد: برای دسترسی راحت تر 
کاربران، روش های مختلفی برای ثبت و پیگیری ش��کایات در نظر گرفته ایم که 
براس��اس آن کاربران می توانند با مراجعه به س��ایت cra.ir.1۹5//:https و یا 
تماس با تلفن گویای 1۹5ش��کایت خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
را ثبت کنند. قره داغی درباره ض��رورت راه اندازی کد دس��توری برای پیگیری 
ش��کایات گفت: از آنجا که ممکن بود برخی کاربران برای پیگیری شکایت خود 
به اینترنت دسترسی نداشته و یا امکان تماس با ش��ماره 1۹5 را نداشته باشند، 
کد دس��توری#8010* با هدف سهولت دسترس��ی برای این دسته از کاربران 
راه اندازی ش��ده اس��ت. این روش بس��یار راحت تر از س��ایر روش های پیگیری 

شکایت بوده و برای استفاده از آن نیازی به اینترنت و شارژ تلفن همراه نیست.

 فریب پیامک کالهبرداری 
به اسم همتا را نخورید

 ICT پیگیری شکایت های حوزه 
با کد دستوری

پرداخت بودجه ساخت فاز اول ماهواره پیام 2 
رئیس س��ازمان فضایی ایران با بیان اینکه مش��خصات فنی 
ماهواره  سنجشی با دقت یک متر از سوی این سازمان تأیید شده 
است، گفت: بودجه س��اخت فاز اول ماهواره پیام2 پرداخت شد. 
مرتضی براری؛ معاون وزیر و رئیس س��ازمان فضای��ی ایران در 
گفت وگو با فارس، با بیان اینکه مش��خصات فنی ماهواره پیام2 
تأیید ش��ده اس��ت،گفت: مش��خصات فنی ماهواره  پیام2 از نوع 
سنجشی و با دقت یک متر از سوی س��ازمان فضایی ایران تأیید 

شده و بودجه ساخت فاز اول ماهواره پیام2 پرداخت شده است. 
این ماهواره از س��وی محققان و دانش��مندان دانش��گاه صنعتی 

امیرکبیر طراحی و ساخته خواهد شد.
نخبگان دانشگاهی ماهواره سنجشی را می سازند

وی با بیان اینکه س��اخت این ماهواره  توس��ط ۹1 دانشمند 
دانش��گاه صنعتی امیرکبیر ساخته می ش��ود،افزود: در فاز اول با 
کادر تخصصی ش��امل 11نفر از اعضای هیأت علم��ی  و 80 نفر 

دانشجوی مقاطع ارشد و دکتری انجام می شود.
پیام2 یک چالش بزرگ تحقیقاتی است

رئیس س��ازمان فضایی ایران ف��از اول این پ��روژه را اجرای 
طراح��ی  مفهومی  و چه��ار حوزه توس��عه تکنول��وژی و فناوری 
ماهواره عنوان ک��رد و گفت: مأموریت اصلی ماهواره سنجش��ی 
 تصویرب��رداری ب��وده و م��دار آن از 500 ت��ا 600 کیلومت��ر 

است.

 پیام1 دارای درجه قدرت تفکیک
40 متر بود

وی ادام��ه داد: بای��د به ای��ن نکته اش��اره کنم ک��ه »پیام« 
ماهواره قبلی این دانش��گاه با درجه ق��درت تفکیک 40 متر بود 
اما اکنون ماهواره سنجش��ی ب��ا درجه ق��درت تفکیک یک متر 
 خواهد ب��ود که به عن��وان چالش ب��زرگ تحقیقاتی محس��وب 

می شود.

با رأی کمیسیون فدرال ارتباطات

شرکت های آمریکایی رسماً از همکاری با هواوی و ZTE منع شدند
کمیس��یون فدرال ارتباطات آمری��کا، اعالم کرد 
هواوی و زدتی ای تهدید امنیت ملی هستند. بنابراین 
ش��رکت هایی که از یارانه دولتی اس��تفاده می کنند 
نمی توانند با آنها همکاری کنند. ب��ه گزارش مهر به 
نقل از سی ان بی س��ی، کمیس��یون فدرال ارتباطات 
آمریکا )FCC( به طور رس��می هواوی و زدتی ای را 
تهدیدی علیه امنیت ملی کش��ورش اعالم کرد. این 
بدان معنا است که شرکت هایی که از برنامه یارانه 8.3 
میلیارد دالری دولت آمریکا به نام طرح »یونیورسال 
س��رویس فان��د« اس��تفاده می کنن��د، نمی توانند 
هیچگونه تجهیزات یا سرویس��ی از این دو ش��رکت 

را بخرند، در آن س��رمایه گذاری کنن��د، نگهداری یا 
پشتیبانی کنند. آجیت پای؛ مدیر این کمیسیون در 
بیانیه ای اعالم کرد: با توجه به دس��تورات امروز و در 
نظر گرفتن شواهد، این سازمان هواوی و زدتی ای را به 
عنوان خطرهایی برای شبکه های مخابراتی آمریکا و 
آینده فناوریG5کشور می داند. در حقیقت این حکم 
به رأی موافق کمیس��یون فدرال ارتباطات آمریکا در 
ماه نوامبر رسمیت می دهد. در آن زمان این سازمان 
قانون گذاری اعالم کرد هر دو شرکت چینی تهدیدی 
برای امنیت ملی آمریکا هس��تند. این در حالی است 
که آمریکا س��ال گذش��ته هواوی را در فهرست سیاه 

وزارت بازرگانی قرار داد و ای��ن رأی جدید احتماالً 
سبب می شود ارتباط این ش��رکت چینی با زنجیره 
تأمین ذخایر نیمه رس��انا قطع ش��ود. عالوه بر این 
موارد دولت ترامپ سعی دارد کشورهای دیگر را نیز 
وادار کند تا در توسعه شبکه G5با هواوی همکاری 
نکنند. ژاپن و استرالیا نیز در همین راستا با هواوی 
همکاری نمی کنن��د. با این وجود برخی کش��ورها 
مانند انگلیس همچنان با این شرکت چینی هواوی 
می کنند و اجازه می دهند نقشی محدود در توسعه 
شبکهG5 کش��ور داشته باش��د. هواوی و زدتی ای 

تاکنون در این باره هیچ اظهارنظری نکرده اند.

دبیر مجمع پژوهشگاه های ملی کشور تأکید کرد

استفاده از ظرفیت »صندوق توسعه ملی«؛ 
راهکار کاهش مشکالت پژوهش

دبیر مجمع پژوهشگاه های ملی کشور یکی از راه های 
کاهش مش��کالت بخ��ش پژوه��ش و فناوری کش��ور را 
استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی دانست. به گزارش 
مناقصه مزایده به نقل از وزارت علوم، حس��ین میرزایی در 
پنجمین جلسه سال مجمع که با حضور معاون پژوهشی 
وزیر علوم برگزار شد، اظهار داشت: مجمع پژوهشگاه های 
 ملی کش��ور ش��امل 16 پژوهشگاه و مؤسس��ه پژوهشی 
ملی مس��تقل و غیردانش��گاهی تابع وزارت علوم اس��ت 
ک��ه دارای 780 عض��و هی��أت علمی  و ظرفی��ت علمی  و 
تجهیزات��ی کم نظیر و غیرقابل تکراری اس��ت. وی با بیان 
 اینک��ه این مراک��ز در تمام حوزه های تخصصی مش��غول 
خدمت و گره گش��ایی از مشکالت کشور هستند و بودجه 
اختص��اص یافته به مجموعه های پژوهش��ی وزارت علوم 
به هیچ وجه با نیازها و ظرفیت های گس��ترده پژوهش��ی 
کشور هماهنگی ندارد، تأکید کرد: با توجه به چالش های 

بودج��ه ای دول��ت که ناش��ی از محدودیت منابع اس��ت 
استفاده از ظرفیت دس��تگاه ها اجرایی و بخش خصوصی 
راه اصلی پیش روی ماس��ت. میرزایی همچنین راه دیگر 
برای کاهش مش��کالت بخش پژوهش و فناوری کشور را 
استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی دانست که با مجوز 
رهب��ری نظام صورت می پذیرد و با توج��ه به حمایت ها و 
تأکیدات مداوم معظم له از امر پژوهش و فناوری و مطالبه 
تخصیص س��ه تا چهار درص��د از تولی��د ناخالص داخلی 
اعتبارات پژوهش��ی از این ظرفیت باید مورد درخواس��ت 
وزارت عل��وم ق��رار گیرد. رئی��س پژوهش��کده مطالعات 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی از معاون پژوهش و فن��اوری وزیر 
علوم درخواست کرد به این دغدغه مشترک پژوهشگاه ها 
و مجموع��ه هم��کاران پژوهش��ی وزارت عل��وم توج��ه 
 کرده و با پیگی��ری آن اقدام ارزش��مندی را در این حوزه 

به جای بگذارد. 

  یکی از مهم تری��ن اصول مدیری��ت اقتصادی ، اجتماع��ی ، فرهنگی و حتی 
علمی ، این اس��ت که مدیر و مس��ؤول محترم با آگاهی کامل از حوزه مسؤولیت 
خطیر خود و اطالعات کافی از باید ها و نبایدها و چرا و چگونه ها ، بتواند در موقع 
لزوم و ش��رایط خاص ، مش��کالت و معضالت پیش آمده را با سرانگش��ت تدبیر 

خود ، حل وفصل نماید. 
 البته اینکه گفتیم ، روی کاغذ اس��ت و ارزش چندانی ن��دارد! و واقعیت این 
است که سرانگشت و اقدام به موقع و برنامه ریزی و این قسم افعال ، اساساً محلی 
از اعراب ندارد و اگر مدیر ، مدیر باش��د و مسؤول ، دلس��وز و فهیم باشد. بهترین 
راه حل همه مشکالت جامعه در هر زمینه ای که شما به فکر مبارکتان می رسد، 

روش های لسانی و یا بهتر بگویم زبانی است! 
گفتار درمانی مهم ترین روشی است که تاکنون توسط متخصصان ، کشف و 
اختراع شده است ، این روش بدون اینکه هیچگونه ضرر و زیانی را متوجه شخص 
مدیر و مسؤول نماید ، نتایج کاماًل محسوس و مش��هودی دارد. یا اینکه با اجرای 
عملیات گفتار درمانی مش��کالت حل می شود و هرکسی به سر زندگی و کاروبار 
خود می رود و یا اینکه مش��کالت حل نمی ش��ود و آب از آب ت��کان نمی خورد و 
خسارت جدید و گره بر گره ای هم نمی افتد که مدعی و طلبکار جدیدی درست 

شود ! 
البته درس��ت اس��ت که گفتار درمانی مهم ترین روش و البته پرکاربردترین 
آنها می باشد ، اما نباید جانب انصاف را رها کنیم و از مؤثرترین و به روزترین روش 

حل مشکالت و معضالت نام نبریم. 
دستور درمانی! در حال حاضر مؤثرترین و کارآمدترین روشی است که برخی 
مدیران و مس��ؤوالن هم  چیزدان با به کارگیری آن ، ریشه بسیاری از مشکالت را 

خشکانده و نفس معضالت را به شماره انداخته اند. 
البته پُرواضح اس��ت که وقتی که کفگی��ر تدبیر و سیاس��ت و برنامه ریزی و 
مسؤولیت پذیری و حل مسأله و مش��اوره از متخصصان و به کارگیری صاحبان 
علم و دانش و این ج��ور چیزها ، به ته دیگ خورد و صدای دلخراش ُخرد ش��دن 
آن مقوله مورد نظر به گوش فلک رس��ید ، نوبت به اس��تفاده از این روش نوین و 

فوق العاده مؤثر می افتد. 
طبق ش��واهد و قرائن و آنچه تاکنون تجربه ش��ده اس��ت و به ادعای تمامی  
مس��ؤوالن و مدیرانی که از این روش ابتکاری اس��تفاده نموده اند ، درصد خطا و 

اشتباه و یا عدم موفقیت این روش چیزی در حد صفر است! 
وقتی دس��تور بیاید ، کار تمام اس��ت ، دس��تور می دهند خودرو ارزان شود ، 
بالفاصله ش��اهد س��قوط آزاد این ارابه های م��رگ وطنی و مرکب ه��ای رهوار 
اجنبی ، هستیم. دستور می رس��د که دالر و طال باید برگردند به همان سنه ۹6 و 
یا حتی قبل تر از آن ، دالر و دیگر ارزهای رایج ، چنان عقبگرد می روند که اگر دیر 
بجنبی و جلو گوش به فرمانی آنها را نگیری ، تقاضای جابه جایی نرخ برابری خود 

با ریال را می دهند! 
به هرحال این فقره دس��تور درمانی پدیده ای اس��ت برای خ��ودش ، البته تا 
یادمان نرفته اس��ت بگوییم ک��ه این روش بدی��ع و منحصربه ف��رد فقط در این 
مرزوبوم جواب داده و نتیجه بخش اس��ت ، که البته باید اذع��ان کنیم همه آن را 
مرهون و مدیون مس��ؤوالن و مدیرانی هستیم که بلد هس��تند چگونه و چطور 
دستور دهند! و دوره های فشرده و س��ختی را برای رس��یدن به این حد از توان 

اجرایی سپری کرده اند. 
 یک��ی از آخرین فرمان های صادر ش��ده توس��ط عزیزان دلس��وز و هنرمند 
باالنشین ، تعیین سقف افزایش قیمت برای اجاره خانه هاست! البته نمی خواهم 
پیش از موفقی��ت این طرح از آن تعری��ف و تمجیدی کرده باش��م. اما به ضرس 
قاطع باید بگوی��م که این فرمان صادر ش��ده فصل جدیدی را در روش دس��تور 
درمانی رقم زده اس��ت و در آینده از نتایج و نعمات و برکات آن بیشتر مستفیض 

خواهیم شد! 
ما گفتیم ، اما شما باور نکنید...  

هوشنگ خان

شوخی های دستوری ! 

خودی و بی خودی

 عدم انصاف واردکنندگان؛ قدرت خرید 
برای تجهیزات IT نصف شد!  رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوزم صوتی و تصویری 

از واردکنندگان خواس��ت که انص��اف را رعایت کنند و 
کاالیی را که ب��ا قیمت قبل خریده اند ب��ه نحوی توزیع 
کنند که به مصرف کننده فشار وارد نش��ود. به گزارش 
ایلنا، براساس مش��اهدات میدانی، متقاضی برای خرید 
گوش��ی  تلفن همراه، لپ ت��اپ و تبلت نس��بت به قبل 
کاهش یافته و دلی��ل آن نیز بنا به گفته فروش��ندگان 
لوازم صوتی و تصویری ش��یوع کرونا و براس��اس اذعان 
رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم صوت��ی و تصویری 
مهم ترین عامل افزاش قیمت ارز اس��ت ک��ه روی این 
محصوالت واردات��ی نیز به ش��دت تأثیرگ��ذار بوده به 
طوری که مراجعه ب��رای خرید این کااله��ا 50 درصد 
کاهش را نش��ان می دهد و نمود اصلی بازار روز موبایل 
و تبلت نیز رونق نس��بی خرید گوش��ی های دست دوم 
و کارکرده اس��ت. در بازار موبایل تهران، قیمت تبلت با 

برند شیائومی و مدل note8 چهارمیلیون و 300 هزار 
توم��ان، pro not8 پنج میلیون و 6۹0 ه��زار تومان، 
 note10 پنج میلی��ون و 400 هزار توم��ان و note۹s
11میلی��ون و 544 هزار توم��ان اس��ت. قیمت تبلت 
برند سامس��ونِگ مدل sx 10این��چ 14میلیون و 700 
هزار تومان، A8 هش��ت اینچ س��ه میلیون و 250 هزار 
تومان، TAB515 10این��چ چهارمیلیون و 550 هزار 
تومان اس��ت.  همچنین در بازار ، تبلت ب��ا برند هواوی 
و مدل T3 هفت این��چ دومیلیون و 400 ه��زار تومان، 
 PADE8 ،10اینچ سه میلیون و 500 هزار تومان T3
میت 2020 س��ه میلیون و 200 ه��زار تومان فروخته 
می ش��ود. ابراهیم درس��تی درب��اره تغیی��رات قیمت 

گوش��ی تلفن هم��راه، لپ ت��اپ و تبلت اظهار داش��ت: 
قیمت کلیه کاالهای وارداتی وابسته به نرخ دالر است، 
با توجه ب��ه نوس��انات قیمت��ی دالر در هفته های اخیر 
قیمت این لوازم نیز روند افزایش��ی داش��ته است. وی با 
بیان اینکه قیم��ت ارز تمام معادالت ب��ازار را به هم زد، 
ابراز امیداوری کرد که هفته آینده وضعیت بهتر ش��ود 
و قیمت ها به ثبات برس��د. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوزم صوتی و تصویری گف��ت: در حال حاضر تلفن های 
روی قیمت دومیلیون تومان 70درص��د تقاضای بازار 
مصرف کنندگان را تش��کیل می دهد. وی یادآور ش��د: 
اگر در بخش لوازم صوت��ی و تصویری و از جمله لپ تاپ 
و تبلت گرانی را ش��اهدیم به واردکنندگان برمی گردد، 

مغازه دار توان احتکار و افزایش خ��ارج از عرف قیمت را 
ندارد. برخی واردکنندگان با وجودی ک��ه با ارز قیمت 
بهمن و اسفند واردات داشته اند اقدام به فروش با نرخ 
امروز ارز می کنند و همی��ن موضوع منجر به افزایش 
بهای کاال می ش��ود. درس��تی با بیان اینکه اکثریت 
مغازه داران کاال را بر مبنای سود عادالنه می فروشند 
و در افزایش خارج از ع��رف قیمت ها دخالتی ندارند، 
از واردکنندگان خواس��ت که انصاف را رعایت کنند 
و کاالی��ی را که با قیم��ت قبل خریده ان��د به نحوی 
توزیع کنند که به مصرف کننده فش��ار وارد نش��ود و 
بدنامی هم روی مغازه دار نباش��د. وی تأکید کرد: به 
نفع مغازه دار است که کاال ارزان باشد تا بتواند فروش 
بیشتری داشته باش��د.  رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوزم صوتی و تصویری در ادامه گفت: در حال حاضر 

قدرت خرید نصف و 50درصد کمتر شده است.

براساس آمار اسکوپوس

 ایران؛ رتبه پانزدهم جهانی تولید 
مقاالت علمی

براس��اس آخری��ن آم��ار پای��گاه اط��الع رس��انی 
»اسکوپوس« ایران در رتبه پانزدهم جهانی تولید مقاالت 
علمی ق��رار گرفت. به گ��زارش مناقصه مزای��ده به نقل از 
معاونت علمی  و فناوری، براساس آخرین داده های پایگاه 
استنادی اسکوپوس در س��ال 201۹ رتبه ایران در تعداد 
 مقاالت منتش��ر ش��ده علمی  یک پله صعود ک��رد. ایران 
در رتبه پانزده��م جهانی قرار گرفت. ای��ن باالترین رتبه 
کش��ور تا امروز اس��ت. فع��االن علمی  کش��ور 67 هزار و 
744 مقال��ه در س��ال 201۹ تولید کردن��د که 13درصد 
رش��د را نس��بت به س��ال 2018 تجربه ک��رد. این خود 
نشان دهنده مس��یر درستی اس��ت که فعاالن زیست بوم 
فناوری و نوآوری در کش��ور پیش گرفته اند. چند س��الی 
از ش��کل گیری ای��ن زیس��ت بوم در کش��ور می گ��ذرد و 
نقش آفرین��ان آن با تکیه به نیروی انس��انی نوآور و خالق 
قدرتمند به می��دان آمدند. آخرین داده ه��ای این پایگاه 
اس��تنادی حرف های دیگری نیز ب��رای گفتن دارد. چین 

برای نخس��تین بار با گذر از آمریکا در رتبه نخست جهان 
قرار گرف��ت. اتفاقی مه��م که معادالت علمی  و س��اختار 
قدرت جهانی را در هم ریخ��ت. با این اتفاق جهش بزرگ 
چین به رتبه نخس��ت تولید مقاالت علمی دنیا را ش��اهد 
هس��تیم. چین با انتش��ار 684 ه��زار مقاله علمی  س��ال 
 201۹ در جایگاه نخس��ت جهان قرار گرف��ت و از آمریکا
 با 678 هزار مقاله پیش��ی گرفت. در س��ال 2018 آمریکا 
6۹۹ هزار مقاله علمی منتش��ر کرد که در س��ال 201۹ با 
کاهش 21 هزار عددی همراه شد. اسکوپوس بزرگ ترین 
پای��گاه داده چکیده و اس��تنادی برای تجزی��ه و تحلیل 
پژوهش ه��ای گوناگون اس��ت. یک��ی از ویژگی های این 
پای��گاه دارا ب��ودن اطالعات علم س��نجی نویس��ندگان 
و دانشگاه هاس��ت ک��ه امکان جس��تجوی کلی��دواژه در 
فیلدهای مختلف جستجو از طریق نام نویسنده، جستجو 
 از طریق وابس��تگی س��ازمانی و جس��تجوی پیشرفته را 

فراهم می کند.
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مقاله

دکتر حسین ادب
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران مرکز

نجمه مینویی
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران مرکز

با توجه به داده ها و اطالعات به دس��ت آمده از جدول و نم��ودار انتخاب خبره وزن و 
اولویت هریک از شاخص های اقتصادی به ترتیب زیر اس��تخراج گردید )نرخ سازگاری 

ماتریس تلفیق شده گروهی 0.08 است( 
جدول4: محاسبه اوزان و اولویت بندی شاخص های ریسک اقتصادی و فنی

شاخص های ریسک 
اقتصادی و فنی

وزن و اولویت بندی 
شاخص های ریسک 

اقتصادی و فنی

رتبه  شاخص های ریسک 
اقتصادی و فنی

0.5371شرایط سیاسی و اقتصادی

0.1812رفت و آمد کاال

0.1403بعد مسافتی

0.0844از دست دادن دانش فنی درونی

0.0845دسترسی به تأمین کننده

با توجه به نتایج فوق می توان نتیجه گرفت که شاخص ش��رایط سیاسی و اقتصادی 
مهم ترین شاخص در برون سپاری فرآیندهای سازمان شرکت از منظر ریسک اقتصادی 

و فنی است و فرضیه فوق مورد قبول واقع می شود. 
فرضیه چهارم: مهم ترین شاخص در برون س��پاری فرآیندهای سازمان از منظر بعد 

کیفیت، شاخص کیفیت خدمات است. 
با توجه به داده ها و اطالعات به دس��ت آمده از جدول و نم��ودار انتخاب خبره وزن و 
اولویت هریک از شاخص های اقتصادی به ترتیب زیر اس��تخراج گردید. )نرخ سازگاری 

ماتریس تلفیق شده گروهی 0.08 است( 
جدول 5: محاسبه اوزان و اولویت بندی شاخص های کیفیت

وزن و اولویت بندی شاخص های کیفیت
رتبه  شاخص های کیفیتشاخص های کیفیت

0.2481کیفیت خدمات 

0.2012گردش اطالعات

0.1673گواهینامه ها

0.1304نرخ ضایعات

0.1075استانداردهای ضروری

0.0703فرآیندها

0.0417روابط خوب

با توجه به نتایج فوق می توان نتیجه گرفت که شاخص »کیفیت خدمات« مهم ترین 
شاخص در برون سپاری فرآیندهای سازمان شرکت از منظر کیفیت است و فرضیه فوق 

مورد قبول واقع می شود. 
فرضیه پنجم: مهم ترین ش��اخص در برون سپاری فرآیندهای س��ازمان از منظر بعد 

تکنولوژی )فناوری(، شاخص قابلیت تولیدی است. 
با  توجه به داده ها و اطالعات به دس��ت آمده از جدول و نمودار وزن و اولویت هریک 
از ش��اخص های تکنولوژی )فناوری( به ترتیب زیر اس��تخراج گردید )نرخ س��ازگاری 

ماتریس تلفیق شده گروهی 0.07 است( 
جدول6: محاسبه اوزان و اولویت بندی شاخص های تکنولوژی )فناوری( 

وزن و اولویت بندی شاخص های فنی و تکنولوژی
شاخص های فنی و تکنولوژی

رتبه شاخص های 
فنی و تکنولوژی

0.2351تکنولوژی ساخت

0.2322قابلیت تولیدی

0.1673ظرفیت تولیدی

0.1324تجربه و توانمندی محوری

0.۹25قابلیت تجهیزات و ماشین آالت

0.0756مهارت های تکنیکی )پشتیبان(

0.0677مهارت های انجام فرآیند

  با توجه به نتای��ج جدول6 می توان چنین نتیجه گرفت که ش��اخص قابلیت تولیدی 
مهم ترین ش��اخص در برون س��پاری فرآیندهای س��ازمان ش��رکت از منظر تکنولوژی 

)فناوری( نیست و پذیرفته نمی شود. 
فرضیه ششم: مهم ترین ش��اخص در برون سپاری فرآیندهای س��ازمان از منظر بعد 

تحویل، شاخص پاسخگویی سریع است. 
با توجه به داده ها و اطالعات به دس��ت آمده از جدول و نمودار وزن و اولویت هریک از 
شاخص های تحویل به ترتیب زیر اس��تخراج گردید )نرخ سازگاری ماتریس تلفیق شده 

گروهی 0.07 است(. 
جدول 7: محاسبه اوزان و اولویت بندی شاخص های تحویل

وزن و اولویت بندی شاخص تحویل
شاخص های تحویل

رتبه شاخص های 
تحویل

0.3681پاسخگویی سریع

0.2072زمان تحویل به تأمین کننده

0.16۹3متعهد بودن به بهبود مستمر

0.1554زمان سفارش

0.1015زمان دریافت سفارش

  با توجه به نتایج جدول7 فوق می توان چنین نتیجه گرفت که ش��اخص پاسخگویی 
سریع، مهم ترین ش��اخص در برون س��پاری فرآیندهای سازمان ش��رکت از منظر بعد 

تحویل است و فرضیه فوق پذیرفته می شود. 
مدل سلس��له مراتبی تحقیق: همان طور که بیان ش��د یکی از اه��داف تحقیق، ارائه 
مدلی چن��د معیاره و روش��مند برای انتخ��اب بهترین روش برون س��پاری ب��ا توجه به 
رویکرد ریس��ک اقتصادی و فنی اس��ت. یا به عبارتی انتخاب بهترین روش برون سپاری 

فرآیندهای سازمانی با در نظر گرفتن شاخص های ریسک اقتصادی و فنی است. 
نتیجه گیری و پیشنهادها

نتیجه گیری: نتایج حاصل از محاسبه اوزان روش های برون سپاری نسبت به هریک 
از ابعاد برون سپاری فرآیندهای س��ازمانی: برای محاسبه وزن و اهمیت هریک از سطوح 
مدل که شامل س��طح هدف، سطح معیارها، س��زح زیرمعیارها و س��طح گزینه هاست. 
همان طور که قباًل بیان ش��د، از تکنیک مقایس��ات زوجی اس��تفاده ش��د. ل��ذا در این 
قسمت نیز برای جهت محاسبه اوزان روش های برون س��پاری نسبت به هریک از ابعاد، 
پرس��ش نامه این فن، جهت مقایس��ات زوجی طراحی و بین کارشناس��ان خبره توزیع 
گردیده. اطالعات حاصل از پرس��ش نامه ها در ارزیابی و انجام سایر محاسبات مورد نیاز 

در مدل تحقیق به کمک نرم افزار انتخاب خبره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. 
از آنج��ا که قضاوت ها توس��ط گروه��ی از افراد صورت گرفته اس��ت، ب��رای ترکیب 
قضاوت ها باید از ماتریس های حاصل، میانگین هندس��ی گرفته ش��ود. البته همان طور 
که قباًل نیز ذکر شد، استفاده از رابطه هندس��ی زمانی امکان پذیر است که نظرات افراد 
از وزن یکس��انی برخوردار باش��ند. در این تحقیق نیز وزن نظرات یکس��ان بوده و هیچ 

ارجحیتی در نظر گرفته نشده است. 
روش های برون سپاری در شرکت پرتو از طریق مصاحبه با کارشناسان و متخصصان 

خبره و مدیران شرکت و مطالعه اسناد و مدارک، به شرح زیر شناسایی گردید: 
 1- برون سپاری کامل فرآیند 

 2- برون سپاری وظیفه ای 
 3- برون سپاری پروژه ای 
 4- برون سپاری مستقیم 

 5- برون سپاری پیمانکار طرف سوم 
 6- برون سپاری خدمات اساسی و زیرساختی

 7- برون سپاری خدمات تبدیلی 
نتیجه حاصل از انتخاب بهترین روش برون س��پاری نسبت به بعد ریسک اقتصادی و 
فنی: باتوجه نمودار حساس��یت، بهترین روش برون سپاری فرآیندهای سازمانی نسبت 

به بعد ریسک اقتصادی و فنی، روش برون سپاری پیمانکار طرف سوم است. 
پیشنهادها: 

براساس نتیجه گیری انجام شده، پیشنهادهایی به قرار زیر ارائه می شود: 
 1- در مورد فرآیندهایی که در آنها بعد ریس��ک اقتصادی و فنی، از اولویت و اهمیت 
بیش��تری برخوردار است ش��رکت می تواند از روش برون س��پاری پیمانکار طرف سوم، 
باتوجه به نوع فرآیند و ش��اخص مؤثر و احتس��اب س��ایر عوامل به ویژه نظ��ر مدیران و 

کارشناسان متخصص و... جهت برون سپاری فرآیندهای سازمانی خود اقدام نماید. 
 2- در م��ورد فرآیندهایی ک��ه در آنه��ا بعدکیفی��ت، از اولویت و اهمیت بیش��تری 
برخوردار است شرکت می تواند از روش برون سپاری کامل فرآیند، با توجه به نوع فرآیند 
و شاخص مؤثر و احتساب س��ایر عوامل به ویژه نظر مدیران و کارشناسان متخصص و... 

برای برون سپاری فرآیندهای سازمانی خود اقدام نماید. 
 3- در م��ورد فرآیندهایی ک��ه در آنها بع��د تکنول��وژی و فنی، از اولوی��ت و اهمیت 
بیشتری برخوردار است ش��رکت می تواند از روش برون س��پاری کامل فرآیند، با توجه 
به نوع فرآیند و شاخص مؤثر و احتساب س��ایر عوامل به ویژه نظر مدیران و کارشناسان 

متخصص و... برای برون سپاری فرآیندهای سازمانی خود اقدام نماید. 
 4- در م��ورد فرآیندهایی ک��ه در آنها بع��د تحوی��ل، از اولویت و اهمیت بیش��تری 
برخوردار است شرکت می تواند از روش برون س��پاری وظیفه ای، با توجه به نوع فرآیند 
و شاخص مؤثر و احتس��اب س��ایر عومل به ویژه نظر مدیران و کارشناسان متخصص و... 

جهت برون سپاری فرآیندهای سازمانی خود اقدام نماید. 
همچنین پیش��نهاد می ش��ود تا ابعادی دیگر از برون س��پاری فرآیندهای سازمانی 
عالوه ب��ر ابعادی ک��ه در این تحقی��ق م��ورد ارزیابی قرار گرفت شناس��ایی گ��ردد و با 
احتس��اب عواملی چون نرخ تورم، نرخ اس��تهالک، بودجه و نظ��ر متخصصان و مدیران 
شرکت به محاسبه ش��اخص های اقتصادی با اس��تفاده از تکنیک  های اقتصاد مهندسی 
پرداخته شود تا با اطالعات دقیق تر، مدیران را در تصمیم گیری های خود جهت انتخاب 

مناسب ترین روش برون سپاری فرآیندهای سازمان خود یاری رساند. 

منابع: 
 1- آذر، عادل، رجب زاده، علی 1388، تصمیم گیری کاربردی، چاپ سوم، انتشارات نگاه دانش. 

 2- آذر، عادل، مؤمنی، منصور 1381 آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات سمت. 
 3- آذر و دیگران، عادل 1388، آمار و احتماالت، 1382، چاپ اول، تهران، انتشارات سنجش تکمیلی 

 4- اسکونژاد، محمدمهدی 1388، اقتصادی مهندسی، چاپ سی ویکم، تهران انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 
 5- بازیار، افشار 1383 بررسی ابعاد و رویکردهای مسأله برون سپاری، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تأمین. 

 6- پرویزیان، ک��وروش، دهقان نیری، فرزانه1386 برون س��پاری راهبردی و س��رمایه گذاری ریس��ک پذیر در 
زنجیره ارزش، اولین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر، مرکز همایش های علمی دانشگاه تهران. 

 7- مجیدیان، داوود 1382 ارزیابی طرح های صنعتی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی. 
 8- نایینی، حمیدرضا، مهرابی، امید 1386 چالش های مدیریت برون سپاری، عصر فناوری اطالعات، شماره 27 
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 شرکت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

شرکت  بهره  برداري راه آهن شهري تهران و حومه درنظر دارد مناقصه عمومي را به شرح جدول ذیل برگزار نماید:

نوع مناقصهمبلغ سپرده)ریال(موضوعردیف

خرید 300عدد خازن 1850میکروفاراد مربوط به SIV  سیستم تهویه 1
DC1.280.000.000قطارهاي

یک مرحله اي

2DC 1.250.000.000خرید 50 دستگاه کمپرسور سیستم تهویه قطارهاي

780.000.000خرید 6000 متر هندریل انواع پله هاي برقي ایستگاه ها3

دو مرحله اي

خرید 150 عدد پاور برد به همراه درایورSIV باکس چیني مربوط به 4
DC 450.000.000سیستم تهویه قطارهاي

4۹0.000.000نگهداری توسعه، تعمیرات و خدمات جانبی شبکه 5

350.000.000شارژ و سرویس کپسول هاي آتش نشاني اماکن و ناوگان خطوط1و2و3و64

230.000.000شارژ و سرویس کپسول هاي آتش نشاني اماکن و ناوگان خطوط 5و6و77

لذا از اش��خاص حقوق��ي واجد ش��رایط دعوت مي گ��ردد ب�ه منظ��ور دریاف��ت اوراق مناقصه و کس��ب اطالعات بیش��تر ب��ا واریز 
 مبل��غ 2.000.000ری��ال بابت اس���ناد وپ��اکات مخص��وص مناقصه ب��ه ح�س��اب ج����اري 70080274۹328 بانک ش��هر 
 )ش��عبه امام خمین��ي)ره( کد264( دروجه ش��رکت به��ره  ب��رداري راه آهن ش���هري تهران وحومه تا س��اعت 14:30روزش��نبه  
مورخ 13۹۹/04/21 به نش��اني: تهران، خیابان انقالب اس��المي،تقاطع ح�افظ، ش��ماره۹56، طبقه پنجم، مدیریت امور قراردادها 

)مناقصات و مزایدات( مراجعه نمایند.
تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 14:30روز دوشنبه مورخ13۹۹/04/23مي باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایتhttp://metro.tehran.ir  مراجعه شود.

  تأکید مي گردد اس��نادمناقصه فقط به صورت حضوري و باارایه معرفي نامه رسمي،کپي اساسنامه وآگهي آخرین تغییرات روزنامه 
رسمي قابل دریافت است.

  این آگهي درروزنامه هاي کثیراالنتشار به چاپ رسیده و هزینه آن بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت بهره برداری 
راه آهن شهری تهران و حومه

آگهي   99-12

قسمت آخرارزیابی قابلیت روش های برون سپاری فصلنامه مدیریت کسب وکار، 
شماره8، سال دوم، زمستان 89 

نمودار1: وزن و اولویت بندی روش های برون سپاری نسبت به بعد ریسک 
اقتصادی و فنی

نتیجه حاصل از انتخاب بهترین روش برون سپاری نسبت به بعد کیفیت: 
با توجه به نمودار حساسیت، بهترین روش برون س��پاری فرآیندهای سازمانی نسبت 

به بعدکیفیت، روش برون سپاری کامل فرآیند است. 

نمودار3: وزن و اولویت بندی روش های برون سپاری نسبت به بعد 
تکنولوژی )فناوری( 
 * تذکر: عدد صحیح گزینه چهارم، 0.0۹4 است. 

نتیجه حاصل از انتخاب بهترین روش برون سپاری نسبت به بعد تحویل: 
باتوجه به نمودار حساسیت، بهترین روش برون س��پاری فرآیندهای سازمانی نسبت 

به بعد تحویل، روش برون سپاری وظیفه ای است. 

نمودار4: وزن و اولویت بندی روش های برون سپاری نسبت به بعد تحویل
نمودار2: وزن و اولویت بندی روش های برون سپاری نسبت به بعد کیفیت  

 * تذکر: عدد صحیح گزینه پنجم 0.138 است. 

نتیج�ه حاص�ل از انتخ�اب بهتری�ن روش برون س�پاری نس�بت به بعد 
تکنولوژی )فن�اوری(: با توجه به نمودار حساس��یت، بهترین روش برون س��پاری 

فرآیندهای سازمانی نسبت به بعد تکنولوژی، روش برون سپاری کامل فرآیند است. 

http://monaghesatiran.ir/77723


توضیحات:4- ساعت تحویل صفحه برای تطبیق و مدیر مسوول:3- ساعت تحویل صفحه از ویراستاری به صفحه آرایی:2- ساعت تحویل صفحه به ویراستاری:1- ساعت تحویل مطلب به صفحه آرایی:

روزنامه4
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پتروشیمی
و پاالیش

ش�رکت  آب و فاضالب جنوب غربی اس�تان تهران در نظر دارد مناقصات مطابق با ج��دول ذیل را  از طریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد(  برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گش��ایش پاکت ها از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 

در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه  ۹۹/04/11 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اس�ناد مناقصه از س�ایت: س��اعت 10:00 مورخ  ۹۹/04/11  الی ۹۹/04/15 ساعت 
1۹:00

مهلت زمانی ارایه پیشنهادات: ساعت 13:00مورخ 28 /۹۹/04
 زمان  گش�ایش  کلیه  پاکات: از س��اعت10:00صبح  مورخ ۹۹/04/30 )در آبفای جنوب غربی استان تهران- دفتر امور

 بازرگانی وقراردادها( می باشد. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس:021-41۹34

http://iets.mporg.ir :سایت ملی مناقصات
swest.tpww.ir :سایت آبفای جنوب غربی استان تهران

www.nww.ir :سایت مهندسی کشور

ف
مبلغ برآورد موضوع مناقصهردی

)ریال(
مبلغ تضمین شرکت 

              شماره فراخواندر مناقصه)ریال(

1

تهیه مصالح و احداث 
ساختمان بهره برداری، 

نگهداری و امداد وحوادث امور 
آب و فاضالب شهر گلستان 
شامل کلیه کارهای سازه ای 
ومعماری،تأسیسات برقی و 

مکانیکی

34.۹62.607.7061.071.226.07720۹۹05013۹000025

2

تهیه مصالح و احداث 
ساختمان بهره برداری، 

نگهداری و امداد وحوادث 
امور آب و فاضالب شهر پرند 
شامل کلیه کارهای سازه ای 
ومعماری،تأسیسات برقی و 

مکانیکی

35.741.118.۹4۹1.07۹.011.18۹20۹۹05013۹000026

شرکت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران )سهامی خاص(

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
جنوب غربی استان تهران

تجدید   عمومی 
با ارزیابی کیفی 99/05 
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امور حقوقی و قراردادها

موضوع: ساخت و مونتاژ بویلر یک قدیم 
ش�رکت پتروش�یمی آبادان )س�هامی عام( در نظر دارد تعمیرات اساسی و 
بهبود راندمان بویلر یک قدیم در مجتمع خود را از طریق تعمیرات اساس��ی بویلر 
 LICENCE اجرایی نماید. بدین منظور می بایس��ت ش��رکت پیمانکار دارای
طراحی و س��اخت بویلر باش��د و بدلیل حمایت از ش��رکت های ایرانی ترجیحاً از 

شرکت های داخل کشور استفاده می شود.
 لذا از پیمانکارانی که در این زمینه دارای امکانات، تجربه و سوابق کاری مرتبط با 
موضوع مناقصه حاضر می باشند دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 7 روز 
پس از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اس��ناد مناقصه به نش��انی زیر مراجعه 

نمایند.
شرکت پتروشیمی آبادان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

نشانی: آبادان، کوی مطهری)بریم سابق(، مجتمع پتروشیمی آبادان
تلفن: ۹-53260021 و53260431-061، امور حقوقی و قراردادها

شرکت پتروشیمـي آبادان
)سهامی عام(

شماره 99-31
   عمومي 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین در نظر دارد به تصدی از موقوفات به شرح ذیل را از طریق مزایده برای مدت یک سال به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی ش��رکت در مزایده همه روزه به اس��تثنای روزهای تعطیل از تاریخ انتشار آگهی مزایده تا س��اعت 10:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 
13۹۹/05/01 از ساعت 07:30 الی 14:30 به دایره اجارات اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین واقع در خیابان نواب شمالی، مجتمع ادارات، ساختمان دارالقرآن مراجعه نمایند. 

شماره تماس: 6-3337۹675 واحد اجارات داخلی 105 و 106 و 107

مبلغ سپرده جهت شرکت در 
مزایده)ریال(

قیمت پایه ماهیانه )ریال(برابر 
نظریه کارشناس دادگستری مساحت )مترمربع( نام موقوفه مشخصات

ف
ردی

26.400.000 22.000.000
همکف 27/54

 بالکن 5/60 و انباری 
زیر زمین27/54

حاج محمد حسین امین 
الرعایا و میرزا محمد 

حسب الوصیه نظرآبادی

 اعیانی و سرقفلی یک باب مغازه 27/25 مترمربع
 و زیرزمین و بالکن واقع در نبش خیابان 

پیغمبریه و شهید انصاری مغازه اول سمت چپ 
دارای امتیاز برق و گاز

1

21.600.000 18.000.000 60 مسجد جامع عتیق
عرصه و اعیان یک باب واحد آپارتمان اداری، 

 خدماتی واقع در خیابان فردوسی،
 نبش کوچه نسترن، ساختمان پزشکان البرز

2

اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان قزوین
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آگهی نوبت دوم

 راهی شدن 10 هزار تن متانول
به مقاصد صادراتی 

 بومی سازی ۴100 قطعه 
در صنعت پتروشیمی

مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی  کیمی��ای پارس خاورمیانه گف��ت: اولین 
محموله صادراتی متانول تولیدی شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه 
همزمان با روز صنعت از بندرعس��لویه به س��مت بازارهای هدف بارگیری شد.  
عباس دولت��ی زاده در گفت وگو با مثل��ث انرژی مطرح کرد: در راس��تای تحقق 
طرح های جهش دوم صنعت پتروش��یمی  این ش��رکت برای نخستین بار موفق 
به صادرات متانول تولیدی خود به میزان 10هزار تن ش��د.  دولتی زاده در ادامه 
با بیان اینکه ش��رکت مذکور در فاز دو پتروش��یمی  عس��لویه واقع ش��ده است، 
افزود: این مجتمع با ظرفیت تولید س��االنه یک میلی��ون و 650 هزار تن متانول 
به تازگی وارد مدار تولید شده اس��ت.  به گفته وی عملیات مهندسی،تدارکات و 
ساخت پروژه در سال ۹4 آغازشده است و با گذش��ت زمانی قریب به چهارسال 
این مجتمع توانس��ت به یکی از واحدهای صادراتی متان��ول به عنوان محصولی 
مهم در صنعت پتروش��یمی  مبدل شود.  گفتنی اس��ت؛ طرح های متانول کاوه، 
بوش��هر، الفین ایالم، پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، کیمیا پارس خاورمیانه، 
اوره و آمونیاک لردگان، اوره و آمونیاک مسجدسلیمان، هگمتانه، پتروکیمیای 
ابن س��ینا، اکس��یرحالل عس��لویه، میان��دوآب، دی آری��ا پلیم��ر، پاالی��ش 
پارسیان س��پهر، آرتاانرژی، پتروپاالیش کنگان و سبالن طرح هایی هستند که 
در برنامه بهره برداری س��ال۹۹ قرار گرفته اند که از این سیاهه شرکت کیمیای 
پارس خاورمیانه موفق شد خود را به خط پایان بهره برداری برساند. این شرکت 

زیرمجموعه هلدینگ پتروفرهنگ وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان است.

ش��رکت خوارزمی  پتروش��یمی 
از  بی��ش  پارس��ال   بندرام��ام)ره( 
چهاره��زار و 100 قطع��ه صنعتی را 
بومی س��ازی کرده و س��اخته است.  
به گزارش مناقصه مزای��ده به نقل از 
ش��رکت پتروش��یمی  بندرامام)ره(، 
خوارزم��ی  ش��رکت های  مجم��ع 
اقدام ه��ای  و  برگ��زار  آب نی��رو   و 

انجام شده دو شرکت در س��ال ۹8 تشریح شد.  ش��رکت خوارزمی  بندرامام)ره( 
در س��ال۹8 در بخش تعمیرات در دو محور درون و برون سازمانی فعالیت داشته 
اس��ت که در بخش درون س��ازمانی می توان به مش��ارکت در تعمیرات اساسی 
واحدها و تجهیزات تولیدی واحدهای CF NF ،AR ، LD و UT پتروش��یمی 
 بندرامام)ره( اشاره کرد.  این شرکت در تعمیرات اساسی واحد پلی اتیلن سنگین 
62 هزار و ۹24 نفرس��اعت، در تعمیرات اساس��ی مخزن آب شماره یک مجتمع 
10 هزار و 477 نفرس��اعت و در تعمیرات اساس��ی واحد نیروگاه دوهزار و 520 
نفرس��اعت کار تعمیراتی را اجرایی کرده اس��ت.  ش��رکت خوارزم��ی  در بخش 
تعمیرات برون سازمانی تعمیرات اساس��ی ۹واحد تقویت فشار کارخانه گاز مایع 
ش��رکت مناطق نفت خیز را که یکی از تأمین کننده های اصلی خوراک مجتمع 
پتروش��یمی  بندرامام)ره( به ش��مار می رود به تعداد 261 هزار و 400 نفرساعت 
انجام داد.   این شرکت در منطقه هم فعالیت های بسیاری داشته است که در این 
بین می توان به مشارکت همه جانبه در جابه جایی هواپیمای بوئینگ حادثه دیده 
در شهرستان ماهش��هر اش��اره کرد.  گفتنی است؛ پارس��ال بیش از چهارهزار و 
100 قطع��ه صنعتی در کارگاه های ش��رکت خوارزمی  س��اخته و بومی س��ازی 
ش��د تا این ش��رکت با دانش کارشناس��ان خ��ود در راس��تای خودکفایی گامی 
 مؤثر برداشته باشد.  ش��رکت خوارزمی  موفق شد ش��اخص ایمنی خود را بهبود 
بخشد و 12میلیون و ۹24 هزار و 5۹۹ نفرس��اعت کار بدون حادثه را ثبت کند.  
همچنین این شرکت موفق شد ش��اخص ضریب تکرار حوادث انسانی قابل ثبت 
را 1.1درصد کاهش دهد، به طوری  که در پیش بینی س��ال ۹8 هدف این شرکت 
ثبت 54.1 درصد بود، اما با دقت و همت مدیران و کارکنان خود موفق ش��د این 
آمار را کمتر کند.    در مجمع ش��رکت آب نیروی بندرامام)ره( نیز تمامی اقدام ها 
و عملکرد آن در سال گذشته بیان شد که یکی از مهم ترین آنها تعمیرات اساسی 
س��نگین روی واحدC نیروگاه بود.  واحدC ش��رکت آب نیرو که یک��ی از چهار 
واحد تولید برق مجتمع محس��وب می ش��ود، در این تعمیرات اساس��ی روتور، 
پره های بخش داغ )توربین(، بخش س��رد )کمپرس��ور( و محفظه احتراق واحد 
تعویض ش��دند و در راستای دستورات مدیریت ارش��د پتروشیمی  بندرامام)ره( 
که حمایت از خودکفایی و س��اخت داخل اس��ت، س��اخت تمامی  این قطعات از 
سوی ش��رکت های توانمند داخل کشور انجام شد.  ش��رکت آب نیرو، کمیته آب 
را به  منظور حمایت از محیط زیس��ت و صرفه جویی در مصرف تش��کیل داد و در 
این کمیته تمامی  مباحث مانند پایش پارامترهای کنترلی کولینگ های مجتمع 
به صورت متمرکز، ارتقای کیفیت آب کولینگ تاورهای مجتمع از طریق تزریق 
آب RO و کنترل ه��ای آنالین کلر، راه اندازی سیس��تم پیش تصفیه و Ro واحد 
 )Mesh( اصالح مش ،AR تعویض و اصالح فیلترهای دیسکی واحد ،MTBE
فیلترهای واح��د NF3، طرح مفهومی پ��روژه شیرین س��ازی آب دریا به روش 
RO و ارائه طرح پیش تصفیه آب آتش نش��انی بررس��ی و پیگیری شد.  شرکت 
خوارزمی  وظیفه خدمات و پش��تیبانی تمامی  واحدها و بخش های پتروش��یمی 
 بندرامام)ره( و همچنین واحدهای تأمین خوراک را به عهده دارد و ش��رکت آب 
نیرو دارای واحدهای پش��تیبانی برق، بخار آب، هوا و ازت اس��ت که تأمین برق 
مجتمع پتروشیمی  بندرامام)ره( بر دوش این شرکت است.  مجمع شرکت های 
فرآورش، بس��پاران و کیمیا از زیرمجموعه های پتروش��یمی  بندرام��ام)ره( نیز 

پیش تر برگزار و اقدام های پارسال این شرکت ها تشریح شده بود.

منهای نفت

ثبت رکوردی تازه در تولید واحدهای پلی اتیلن کشور
مدیرعام��ل ش��رکت پتروش��یمی  آریاساس��ول از رش��د 
52درصدی فروش، رش��د 41درصدی سود عملیاتی در مقایسه 
با پارس��ال و ثبت رکورد تاریخ��ی تولید واحده��ای پلی اتیلنی 
300 هزار تنی کش��ور با تولید 386هزار تن پلی اتیلن س��نگین 
و متوس��ط و 370 هزار تن پلی اتیلن س��بک خبر داد.  به گزارش 
شانا، امیرحسین بحرینی در مجمع عمومی  عادی ساالنه شرکت 
پلیمر آریاساس��ول با تشریح فعالیت های ش��رکت و برنامه های 
آینده، رشد 52درصدی فروش، رشد 41درصدی سود عملیاتی 
در مقایس��ه با س��ال گذش��ته، شکس��تن رکورد تاریخی تولید 
واحدهای پلی اتیلنی 300هزار تنی کشور با تولید 386 هزار تن 
پلی اتیلن سنگین و متوس��ط و 370 هزار تن پلی اتیلن سبک را 

از مهم ترین دستاوردهای ش��رکت معرفی کرد.  وی ثبت رکورد 
جهانی تولید مستمر بدون وقفه واحد پلی اتیلن سبک برای مدت 
201روز پیاپی، ثبت رکورد تولید بدون وقفه پلی اتیلن س��نگین 
و متوس��ط به مدت 604 روز، انجام موفقیت آمی��ز پروژه افزایش 
ظرفیت و رفع گلوگاه های واحد الفین از س��ه منظر مدت زمان، 
هزینه و کیفیت برای تولید س��االنه 100 هزار تن اتیلن بیش��تر، 
ثبت نمادآری��ا در ب��ازار دوم فرابورس ایران به عنوان نخس��تین 
شرکت پذیرفته شده در بازار سرمایه کشور با استفاده از ظرفیت 
سهام ممتاز و رفع تعهد و برگش��ت کامل ارز حاصل از صادرات را 
از دیگر موفقیت های شرکت دانست.  بحرینی افزود: فاز اجرایی 
پروژه ارزش آفرین احداث واحد جدید پلی اتیلن با ظرفیت ساالنه 

300هزار تن امسال آغاز می ش��ود و در نیمه دوم سال 1401 به 
بهره برداری خواهد رسید. مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول 
به مهم ترین موفقیت ه��ای داخلی و بین المللی این ش��رکت در 
سال ۹8 از جمله کسب تندیس زرین و عنوان »صنعت برگزیده 
صنایع س��بز کش��ور« از س��ازمان حفاظت محیط زیست برای 
سومین سال پیاپی، کس��ب عنوان صادرکننده نمونه کشوری، 
تولید محصول تخصصی و با ارزش اف��زوده باالی پلی اتیلن گرید 
باک خودرو در واحد پلی اتیلن س��نگین و متوس��ط، و برگزاری 
مجمع عمومی  سال مالی منتهی به 2۹ اسفند 13۹7، طی کمتر 
از یک ماه پس از پایان سال مالی )28 فروردین 13۹8( به عنوان 
نخستین و تنها شرکت صنعت نفت و پتروشیمی  و اخذ گزارش 

مطلوب حسابرسی اشاره کرد.  آریاساسول با تولید ساالنه حدود 
دومیلیون تن اتیلن و انواع پلی اتیلن، س��ودآورترین پتروشیمی  
کش��ور و از تولیدکنندگان عمده اتیلن و پلی اتیلن در خاورمیانه 
با اعتبار جهانی و یکی از شرکت های جذاب و بنیادی بازار سرمایه 
کشور است که هفتم خرداد امسال سهام آن در بازار دوم فرابورس 
عرضه شد و رکورد باالترین مش��ارکت در تاریخ عرضه های اولیه 
کشور را با مشارکت س��ه میلیون و 350 هزار و 42 کد معامالتی 
به نام خود ثبت کرد.  مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت پلیمر 
آریاساسول تقس��یم 8.740ریال س��ود برای هر سهم را تصویب 
کرد. درآمد عملیاتی ش��رکت در س��ال 13۹8 بالغ بر 8۹.5۹4 

میلیارد ریال و سود خالص آن معادل 42.18۹ میلیارد ریال بود.

پایداری تولید فرآورده های نفتی در پاالیشگاه تهران 
تعمیرات اساس��ی پاالیش��گاه نفت تهران که به دلیل شیوع 
کرونا به تأخیر افت��اده بود، قرار اس��ت از هفته آین��ده با رعایت 
پروتکل های بهداش��تی و با هدف پایداری در تولید فرآورده های 
نفتی آغاز شود.  به گزارش وزارت نفت، رئیس اداره برنامه ریزی، 
نگهداری و تعمیرات پاالیشگاه تهران در این باره گفت: تعمیرات 
اساس��ی واحدهای »آیزوماکس« و هیدروژن شمالی ه مدت 28 
روز کاری و ب��ا تأکید بر اس��تفاده از ماس��ک، ضدعفونی کردن 
کاروان ها، اماکن عموم��ی  و رعایت تمامی  موازین بهداش��تی و 
ایمنی از 15تیرماه آغاز خواهد ش��د.  فیض آبادی افزود: قرار بود 
این تعمیرات اساسی زودتر آغاز شود، اما به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداش��تی طب��ق هماهنگی با 
کارشناس��ان مربوطه 15 تیرماه، تعمیرات اساس��ی واحدهای 
آیزوماکس و هیدروژن شمالی، آغاز می شود.  وی از اجرای بیش 
از 84 دس��تور کار بهره برداری در این تعمیرات اساسی خبر داد 
و افزود: تخلیه و ش��ارژ کاتالیس��ت راکتورهای واحد آیزوماکس 
ش��ماره2 و کوره ریفورمر واحد هی��دروژن ش��ماره2، تعویض 
قس��مت آس��یب دیده بدنه برج 2V-40۹ و همچنین تعویض 
همه pig tailهای ورودی ک��وره 2H-801 و ترمیم عایق های 
س��قف این کوره ک��ه در مس��یرهای بحرانی م��ا ق��رار دارند، از 

مهم ترین اقدام ها در تعمیرات اساسی پیش رو است. برای انجام 
این تعمیرات اساس��ی از 500 نیروی کارآزموده تحت نظارت و 
سرپرستی کارکنان ش��رکت، افزون بر نیروهای موجود شرکت، 
استفاده خواهد ش��د. در تالش��یم با رعایت الزام های ایمنی در 

کمترین زمان ممکن ب��ا بهترین کیفیت واح��د را در مدار تولید 
قرار دهیم.  رئی��س اداره برنامه ریزی تعمیرات ش��رکت پاالیش 
نفت تهران با اش��اره به آموزش و اش��اعه فرهنگ ایمنی تصریح 
کرد: برگزاری نشس��ت های T.B.M به ص��ورت روزانه با هدف 

آموزش نفرات و تأکی��د بر رعایت الزام های ایمن��ی از مهم ترین 
اهداف این تعمیرات اساس��ی اس��ت.  بر پایه این گزارش، واحد 
آیزوماکس ش��ماره2 با ظرفیت اس��می 15000 بش��که در روز، 
آیزوفید حاصل از ب��رج تقطیر در خأل را به محص��والت با ارزش 
و کیفیت ب��اال تبدیل می کند. این واحد به وس��یله گاز هیدروژن 
با درجه خلوص ۹6.5 درصد در ش��رایط معینی از فشار و درجه 
حرارت باال، خ��وراک دریافتی را در مجاورت کاتالیس��ت نیکل 
مولیبدن به گازهای س��بک، گاز مایع، نفتای س��بک و سنگین، 
س��وخت جت و نفت گاز مرغوب، تبدیل می کن��د. اهمیت ویژه 
این واحد، کاهش حجم نفت کوره تولی��دی و تولید محصوالت 
باارزش و مورد نی��از جامعه اس��ت.  همچنین واح��د هیدروژن 
ش��ماره2 نیز با ظرفیت اس��می  یک میلیون مترمکع��ب در روز 
اس��ت. خوراک این واحد از طریق گازهای حاص��ل از واحدهای 
تبدیل کاتالیس��تی و گاز طبیعی تأمین می ش��ود. خوراک واحد 
هیدروژن س��ازی تحت ش��رایط معینی با بخار آب فوق  اش��باع 
شده، مخلوط شده و از کوره تبدیل با دمای باال حاوی کاتالیست 
اکسیدنیکل و دیگر راکتورهای کاتالیستی عبور می کند. به این 
ترتیب هیدروژن با درجه خلوص ۹6.5 درصد و 3.5درصد متان، 

تولید و به واحدهای آیزوماکس ارسال می شود.

معاون وزیر نفت 

 17 طرح در جهش دوم صنعت پتروشیمی  
به بهره برداری می رسد

معاون وزیر نف��ت در امور پتروش��یمی  از بهره برداری 11.5 
میلیارد دالر طرح پتروشیمی  تا پایان امس��ال خبر داد و گفت: 
ظرفیت تولید صنعت پتروش��یمی  ت��ا پایان امس��ال با حدود 
25میلیون تن افزایش به س��االنه ۹0 میلیون تن خواهد رسید.  
به گ��زارش مناقصه مزایده، به��زاد محمدی پ��س از بازدید از 
محل پیش��نهادی برای احداث پارک پلی پروپیلن و طرح های 
پتروش��یمی  متانول بوش��هر، اکسیرحالل، س��بالن، کیمیای 
پارس خاورمیانه، اس��تحصال اتان مجتمع پاالیش پارس��یان 
سپهر و پتروش��یمی  دماوند در عس��لویه درباره اهمیت بازدید 
میدانی از پروژه ها اظهار کرد: شرکت ها در مسیر تکمیل پروژه ها 
مشکالتی دارند و افزون بر آن مشکالتی هم در هماهنگی میان 

واحدها وجود دارد که حضور ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی  
در منطقه کمک می کن��د چالش های آن ه��ا در زمان کمتری 
حل وفصل ش��ود.  وی با اشاره به اینکه بخش��ی از مجتمع های 
پتروش��یمی  با مشکالت ناشی از ذخیره س��ازی روبه رو هستند 
که باید با شرکت مخازن س��بز هماهنگی الزم انجام شود، ادامه 
داد: بخش��ی از مش��کالت پروژه ها نیز تأخیر در ورود تجهیزات 
خارجی به سایت به دلیل شیوع ویروس کروناست.  مدیرعامل 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی  با تأکید بر اینکه امسال سال 
طالیی صنعت پتروشیمی  اس��ت، تصریح کرد: الزم است برای 
پروژه هایی که قرار است امسال به بهره برداری برسد هماهنگی 
الزم انجام ش��ود. امس��ال 17طرح ب��ا س��رمایه گذاری 11.5 

میلیارد دالر به بهره برداری می رس��د که با افتتاح آن ها با حدود 
25میلیون تن افزایش، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی به ۹0 
میلیون تن تا پایان امسال می رسد که این حجم افزایش ظرفیت 
صنعت پتروشیمی در طول یک سال بی سابقه است. پتروشیمی 
 میاندوآب نخس��تین طرح از این 17 طرح بود که هفته گذشته 
به بهره برداری رس��ید.  به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی، از 17طرح جه��ش دوم صنعت پتروش��یمی  که 
امس��ال به بهره برداری می رس��ند، هفت طرح متان��ول کاوه، 
پتروپاالیش کنگان، متانول کیمیای پارس خاورمیانه، سبالن، 
متانول بوشهر، اکسیرحالل و پتروپاالیش پارسیان در عسلویه 
احداث شده اند.  محمدی با اشاره به اینکه موضوع شیوع ویروس 

کرونا موجب ایجاد اختالل در تأمین تجهیزات از خارج از کشور 
و محدودیت ه��ای اجرایی طرح ها ش��ده اس��ت، گفت: تالش 
می شود بر مسائل و محدودیت های ناشی از کرونا غلبه شود اما 
امکان دارد افتتاح برخی از این طرح ها تا اوایل سال آینده به طول 
بینجامد.  براساس گزارش شرکت ملی پتروشیمی، مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی  از محل پیشنهادی برای احداث 
پارک پلی پروپیلن و طرح های متانول بوش��هر، اکس��یرحالل، 
س��بالن، کیمیای پارس خاورمیانه، اس��تحصال اتان مجتمع 
پاالیش پارسیان سپهر و پتروشیمی  دماوند در عسلویه بازدید 
کرد و مدیران و کارشناس��ان مربوطه روند پیشرفت طرح ها را 

تشریح کردند.

http://monaghesatiran.ir/77720
http://monaghesatiran.ir/77721
http://monaghesatiran.ir/77722
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خـودرو

انتقال آب سد امیرکبیر و سد ماملو  به غرب استان تهران در آینده ای نزدیک
مدیرعامل ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران گفت: 
به زودی آب س��د امیرکبیر و س��د ماملو به غرب اس��تان 
تهران انتقال پیدا خواهد کرد. به گزارش مناقصه مزایده 
ب��ه نق��ل از روابط عمومی  ش��رکت آبفای غرب اس��تان 
تهران، همزمان با آغ��از هفته صرفه جویی در مصرف آب 
مدیرعامل آبفای غرب استان تهران از اتصال خط انتقال 
آب س��طحی به غرب اس��تان در آینده نزدیک خبر داد. 
مهدی اکبریان؛ مدیر عامل آبفای غرب اس��تان تهران در 
نشست اختصاصی خبری با اصحاب رسانه درخصوص 
اقدامات انجام گرفته توس��ط این شرکت خدمات رسان 
در راس��تای افزایش کیفیت و کمیت آب ش��رب در غرب 
اس��تان تهران گفت: امروز غرب اس��تان تهران به نوعی 
محل سرریز جمعیت استان تهران شده است که شاهد 
افزای��ش ه��ر روزه جمعی��ت در این منطقه هس��تیم و 
این افزای��ش نیازمند خدم��ات و زیرس��اخت های الزم 
خواهد ب��ود که در ح��وزه آب به عن��وان ابتدایی ترین و 
اساسی ترین نیاز انسانی باید تمهیدات الزم انجام گیرد. 
او تصریح کرد: در این راس��تا با برنامه کوتاه مدت و بلند 
مدت که توسط کارشناسان شرکت آب و فاضالب در این 
خصوص تعریف شده است انشاا... در آینده ای نزدیک 
از دو منبع آب سد امیرکبیر و سد ماملو طبق مجوزهایی 
که با حمایت مدیران ارشد ش��رکت های آب و فاضالب 
اس��تان تهران تمدید ش��ده اس��ت برای این منطقه آب 
کافی تخصیص داده خواهد ش��د. اکبری��ان همچنین 
در ادامه افزود: انش��اا... در هفته دولت ش��اهد افتتاح 

سامانه آبرس��انی آب های سطحی اس��ت از سمت شهر 
باغس��تان و صباش��هر خواهیم بود تا بتوانیم مشکالت 
آبی را در این منطقه رفع کنیم و س��عی نماییم دیگر نقاط 
را نیز به ش��بکه آب های س��طحی وصل کنیم. وی افزود: 
قطعًا مشکالتی که در حوزه های روس��تایی و تخلفاتی 
که در حوزه آب ش��رب انجام گرفته اس��ت یکی از دالیل 
ایجاد مش��کالت برای آبرس��انی روستاها اس��ت و باید 
برنامه های مدون کوتاه مدت و بلندمدتی در نظر گرفته 

ش��ود تا بتوانیم مش��کالت آب این مناطق را گام به گام 
رفع نماییم. اکبریان ادامه داد: متأس��فانه افراد سودجو 
اقدام به نصب انشعابات غیر مجاز در باغات و ویالهای 
خود می کنند و باعث کم آبی در روس��تاها می ش��وند که 
ما تمهیدات ویژه ای با دس��تور دادس��تان  در راستای کار 
خود قرار دادیم تا با این متخلفان به برخورد کرده و ظرف 
مدت کوتاه توانسته ایم انشعابات غیر مجاز بسیاری در 
اقطار مختلف تا ۹۰ میلیمتری را شناس��ایی و جمع آوری 

کنیم و برای افراد خاط��ی پرونده قضایی تش��کیل و در 
حال پیگیری هس��تیم. وی ادامه داد: از مردم به عنوان 
همیاران آب می خواهیم تا در راستای رفع مشکالت آب 
های غیر مجاز ش��رکت آبفای غرب را همی��اری کنند و با 
مش��اهده هرگونه انش��عابات غیر مجاز آن را به سامانه 
۱۲۲ اطالع دهن��د. اکبریان در خصوص رفع مش��کالت 
خط لوله فاضالب ش��هر مالرد نیز گفت: با تمهیداتی که 
در راس��تای اتمام عملیات اجرایی این پروژه در دس��تور 

کار داریم انشاا... در س��ال جاری می توانیم این پروژه را 
به بهره برداری برس��انیم. مدیرعامل آبفای غرب اس��تان 
تهران اظهار داش��ت: این پروژه با قطر لوله ۱۰۰۰ میلیمتر 
و طول ۱۵۵۰ مت��ر در حال انجام اس��ت که ه��م اکنون 
۸۰۰ متر آن اجرا ش��ده اس��ت و با اتصال به تصفیه خانه 
 فاض��الب ش��هر م��الرد و به��ره ب��رداری از ای��ن خ��ط 
۱۵۰۰۰ اش��تراک از مزای��ای دف��ع بهداش��تی فاض��الب 

بهره مند خواهند شد.

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کش��ور گفت: اکنون 
1۹2هزار از 318 هزار دستگاه تاکس��ی فعال در کشور فرسوده است. 
مرتضی ضامن��ی در گفت وگو با ایرن��ا، افزود: این میزان فرس��ودگی 
ناوگان تاکسیرانی در س��ال1400 به 242 هزار دستگاه خواهد رسید 
و نیاز اس��ت که درخصوص نوسازی ناوگان تاکس��یرانی یک عزم ملی 
باش��د. وی ادامه داد: براس��اس اعالم خودروس��از، این آمادگی وجود 
دارد ت��ا در س��ال جاری در ادامه روند نوس��ازی ناوگان تاکس��یرانی، 
40هزار دس��تگاه تاکس��ی جدید در حوزه تاکس��یرانی تحویل شود، 
حتی اگر این 40 هزار خودرو نیز نوس��ازی ش��ود باز انباشت زیادی از 
تاکسی های فرسوده خواهیم داشت. ضامنی تأکید کرد: اما مصوباتی 
از جمله ارتقای س��طح آالینده ها از ی��ورو4 به یورو5 وج��ود دارد که 
می تواند مانعی باشد برای تحقق نوسازی این تعداد تاکسی و نیازمند 
مش��ارکت و هماهنگی دولت و محیط زیست و ش��رکت خودروسازی 
و تاکسیرانی اس��ت.  وی گفت: نوسازی ناوگان فرس��وده تاکسیرانی، 
یک کار فراسازمانی اس��ت و با همکاری چندین س��ازمان باید شکل 
بگیرد که بانک ها تس��هیالت را فراه��م کنند، خودروس��از خودرو را 
تأمین کند و فرآیند اسقاط توسط س��تاد مدیریت حمل ونقل سوخت 
کشور انجام شود که در این صورت ش��اهد کاهش انباشت فرسودگی 
ناوگان تاکس��یرانی خواهیم بود. مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های 
شهری کشور گفت: درخصوص میزان تسهیالتی که به مالکان خودرو 
داده می شود یک ظرفیت قانونی در خصوص ماده12 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر داریم و همه تالش ما این اس��ت ت��ا بتوانیم از منابع 
قانونی که پیش بینی ش��ده اس��تفاده کنی��م. وی ادامه داد: در س��ال 
گذشته یکصد دستگاه به عنوان پایلوت از محل قانون ماده12 )قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر( تأمین شده است و یارانه دولتی مشمول 
این ناوگان ش��د که به این ترتیب بخش��ی از قیمت تاکسی به واسطه 
صرفه جویی که در مصرف سوخت توسط سازمان بهینه سازی مصرف 
سوخت پرداخت خواهد شد. ضامنی با بیان اینکه به دنبال این موضوع 
هس��تیم با توجه به افزایش قیمتی که در حوزه تاکس��ی اتفاق افتاده 
بتوانیم درصدی از افزایش قیمت ش��کل گرفته را از این محل جبران 
کنیم، تأکید کرد: میزان ارائه تسهیالت بانکی برای نوسازی تاکسی ها 
فرسود نیز باید بازنگری ش��ود و مبلغ ارائه این نوع تسهیالت افزایش 
یابد. وی ادامه داد: اکنون ش��هرداری های ش��هرهایی مانند مش��هد، 
تهران و اصفهان از محل منابع شهرداری مبلغ 50 میلیون تومان برای 
نوسازی تاکس��ی ها به متقاضیان وام می دهند و شهرداری همدان نیز 

ارائه این تسهیالت را در دستور کار خود دارد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری
وجود 192 هزار تاکسی فرسوده 

در کشور 

با عدم تخصیص ارز به قطعه سازان پیش بینی می شود 

سونامی  افزایش تولید خودروهای ناقص 
مهدی قره داغلی

یک��ی از مهم ترین مش��کالت قطعه س��ازان در این 
چند ماه گذش��ته را می ت��وان تأمی��ن ارز جهت واردات 
مواد اولیه نامب��رد که این معضل ب��ا عدم تخصیص دالر 
از سوی بانک مرکزی به یک چالش بزرگ در این صنعت 
تبدیل ش��ده اس��ت. به طوری که در حال حاضر با عدم 
تزریق ارز به زنجیره خودروسازی از سوی بانک مرکزی 
باعث ش��ده تا زنجیره تأمین ش��رکت های خودروساز با 
مش��کالت متعددی روبه رو ش��ود و این اتفاق در آینده 
نزدیک در کاه��ش تولید و افزای��ش خودروهای ناقص 
خود را نش��ان خواه��د داد.  در ای��ن باره مازی��ار بیگلو؛ 
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
با بی��ان اینک��ه قطعه س��ازان در تأمین ارز اش��خاص و 
ارزهای صادراتی هم به ش��دت دچار مش��کل هستند، 
اظهار ک��رد: باتوجه ب��ه اینکه بانک مرک��زی تخصیص 
ارزی را تأیید نمی کند، نمی توانی��م ارز تهیه کنیم. پس 
از حذف تخصیص ارزنیمایی و اینکه در پروس��ه دریافت 
ارز اش��خاص و ارزهای صادراتی قرار گرفتیم، متأسفانه 
بانک مرکزی این را هم تأیید نمی کند. وی مدعی ش��د: 

این نیز یک سیاست گذاری جدید است که وقتی یک 
نفر فروش��نده ارز و دیگری خریدار آن است و معامله با 
قیمت توافق��ی انجام می ش��ود، نه��اد مالی- اقتصادی 
همچون بانک مرکزی به وس��ط بیاید و کارشکنی کند. 
وی افزود: لذا کم��اکان به ص��ورت قطره چکانی این ارز 
تأمین می ش��ود و دلیل اصلی اینکه تع��داد خودروهای 
ناقص در دو خودروسازی مجدد افزایشی پیش می رود، 
دقیقاً به سبب همین مش��کل تأمین ارز اس��ت. عموماً 
قطعاتی که ارزبری دارند، قطعات الکترونیکی هس��تند 
که نبود آن ه��ا باعث ش��ده عموماً خودروها با کس��ری 
روبه رو ش��وند و تجاری و قاب��ل عرضه نباش��ند. تولید 
مکانیکی خودروس��ازان با همان روزانه 2000 دستگاه 
انجام می ش��ود اما به دلیل اینکه قطع��ات الکترونیکی 
نیازمن��د ارز هس��تند و ارز آن ه��ا تأمی��ن نمی ش��ود، 
خودروها قابل تجاری سازی نبوده و بر تعداد خودروهای 
ناقص افزوده می ش��ود. دبیر انجمن قطعه سازان تأکید 
کرد: این موضوع دو تأثیر اصلی دارد. از س��مت صنعت 
قطعه س��ازی، نقدینگی دائم��اً در حال کاهش اس��ت، 
چراکه فروش��ی انجام نمی ش��ود که پ��ول آن بازگردد؛ 
از س��مت بازار نیز وقت��ی عرضه خودرو کم می ش��ود، 

تالطم و التهاب در بازار ایجاد می ش��ود؛ بنابراین هر 
دو صنعت قطعه سازی و خودروس��ازی درگیر شده اند. 
وی تصریح ک��رد: به هرحال مجدد در حال برگش��ت به 
روزهایی هس��تیم که در س��ال گذش��ته هر خودروساز 
قریب به 70 هزار تا 100 هزار دس��تگاه خودروی ناقص 
داش��ت. اکنون هم مجدد همین اتف��اق در حال افتادن 
اس��ت و تعداد خودروهای ناقص خودروسازان به دلیل 
عدم تخصیص ارز افزایش پیدا می کند. بیگلو اعالم کرد: 
در حال حاضر مبلغ کل مطالبات قطعه س��ازان با اصالح 
قراردادها حدود 30 ه��زار میلیارد تومان اس��ت. اما در 
حال حاضر بحران م��ا همین بحث تأمی��ن ارز و متعاقباً 
تأمین نقدینگ��ی اس��ت. همچنین محس��ن رزمخواه؛ 
عضو هیأت مدیره انجمن همگن قطعه س��ازان اس��تان 
تهران با انتقاد از به رس��میت ش��ناخته نش��دن صنعت 
 قطعه  و عدم تأمین نقدینگی مس��تقیم قطعه س��ازان از 
سوی دولت گفت: »باتوجه به اینکه دولت صنعت قطعه 
را به رس��میت نمی شناس��د و آن را زیرمجموع��ه ای از 
صنعت خودرو می داند، کمک های مالی به قطعه سازان را 
از طریق خودروس��ازان انجام می دهد. محسن رزمخواه 
ادامه داد: »به رغم قول های وزارت صمت برای کمک به  

قطعه س��ازان اما تاکنون اقدامی  در این  زمینه صورت 
نگرفته و قطعه سازان با مشکل نقدینگی مواجه هستند. 
وی با اش��اره به تأثی��ر کمب��ود نقدینگی قطعه س��ازان 
برافزای��ش خودروهای ناق��ص تصریح ک��رد: »کمبود 
قطع��ه خودروهای ناقص ناش��ی از دو مس��أله اس��ت. 
قس��مت ناچیزی از آن به  امور داخلی و کمبود نقدینگی 
قطعه سازان مربوط می شود و بخش اعظم آن به  واردات 
قطعه از خارج بازمی گردد که به دلیل تحریم و مشکالت 
نقل وانتقال ارز، خودروس��ازان در خرید قطعات از خارج 
با موانعی مواجه هس��تند و مادامی که مشکالت سیاسی 
کشور حل وفصل نش��ود، این موضوع به قوت خود باقی 
اس��ت.« احمد نعمت بخش؛ دبیر انجمن خودروسازان 
نی��ز در ای��ن رابط��ه می گوی��د در حال حاض��ر زنجیره 
خودروس��ازی باید ارز م��ورد نیاز خ��ود را ی��ا از طریق 
س��امانه نیما یا از طریق دارندگان ارز حاصل از صادرات 
تأمین کنند ک��ه هر دو مس��یر ناهموار اس��ت و فعاالن 
زنجیره خودروس��ازی را به نیاز ارزی خود نمی رس��اند. 
نعمت بخش تأکید می کند که اگر ای��ن روند ادامه پیدا 
کند بار دیگر ش��اهد افت تولید و خلوت ش��دن خطوط 

تولید خودروسازان خواهیم بودیم.



توضیحات:4- ساعت تحویل صفحه برای تطبیق و مدیر مسوول:3- ساعت تحویل صفحه از ویراستاری به صفحه آرایی:2- ساعت تحویل صفحه به ویراستاری:1- ساعت تحویل مطلب به صفحه آرایی:
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اصغر آدی بیگ- مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

آگهی  عمومی
شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل و ترافیک ش�هرداری تبریز در نظر دارد، اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ برج سفید واقع درخیابان امام خمینی)ره(، چهارراه آبرسانی، مرکز تجاری 
برج سفید را به شرح  ذیل به مدت یک سال از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

پایه مزایده: ماهانه مبلغ54.000.000 ریال
سپرده شرکت درمزایده: مبلغ32.500.000 ریال

شرایط مزایده:
1-واریز سپرده شرکت در مزایده به حساب سازمان و یا ارایه ضمانتنامه بانکی به همان میزان به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز.

2-آخرین مهلت دریافت وعودت اسناد مزایده: از تاریخ انتشار این آگهی لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۹/04/22 ساعت 13:00می باشد.
3-زمان گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ۹۹/04/22 ساعت 13:30 در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز خواهد بود.

4- به پیشنهاداتی که خارج از موعد مقرر در بند 2 ارایه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار می باشد.
5- شرکت هایی مجاز به حضوردر مزایده می باشند که موضوع فعالیت پارکینگ داری در اساسنامه شرکت قید شده باشد.

6- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند یا نس��بت به تهیه و تس��لیم ضمانتنامه انجام تعهدات اقدام نکنند، س��پرده ایشان به ترتیب به نفع 
سازمان ضبط خواهد شد.

7-پرداخت هزینه آگهی مزایده به عهده برنده نهایی خواهد بود.
متقاضیان ش��رکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت خرید اس��ناد مزایده وکسب اطالعات بیش��تر به امور قراردادهای س��ازمان ترافیک واقع در  تبریز، میدان دانشسرا، 

پارکینگ طبقاتی سهند، طبقه سوم مراجعه نمایند.
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روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق غرب استان مازندران
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شرکت توزیع نیروی برق  غرب مازندران

آگهی    عمومی همراه با ارزیابی کیفی  
به شماره 99/154-39

مناقصه گزار: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
موضوع مناقصه:  انجام تعمیرات روشنایی معابر مربوط به امور هشتگانه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه: 
 داوطلبان می توانند از روز چهارش��نبه مورخ 13۹۹/04/11 لغایت روز دوش��نبه مورخ 13۹۹/04/16 به منظور دریافت اس��ناد مناقصه به آدرس های ذیل 

مراجعه نمایند.
الف(وب سایت www.bargh-gmaz.ir )شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران(

www.tavanir.org.ir ب(سایت معامالت شرکت توانیر
http://iets.mporg.ir ج(پایگاه ملی مناقصات

مبلغ خرید اسناد مناقصه:
مبلغ 545.000 ریال بابت خرید اسناد در مدت زمان تعیین شده در بند فوق به حساب سپهر )شماره 0101853765005( بانک صادرات)کد 2008(

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 1.005.430.000 ریال به شرح زیر می باشد:
ضمانتنامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر باشد

الف:- اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره 16720405/50 بانک ملت شعبه مرکزی چالوس
ب:- ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

ج: - کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تأیید شده از سوی امور مالی
د:- چک تضمین شده بانکی )چک شخصی مورد قبول نمی باشد(

تاریخ تحویل پاکات مناقصه: روز دوشنبه )ساعت 08:00( مورخ 13۹۹/04/30
محل تحویل پاکات مناقصه: دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت واقع در نوشهر، بلوار شهید خیریان، میدان ولیعصر)عج(، نبش کوچه نیرو، طبقه چهارم

تاریخ گشایش پاکات مناقصه: زمان گشایش پیشنهادات ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 13۹۹/04/30 در محل ستاد شرکت ، دفتر معاون مالی و پشتیبانی
سایر شرایط:

مبلغ پایه مناقصه: 22.580.۹55.۹57 ریال می باشد
هزینه آگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.

به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود.
حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارایه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات آزاد می باشد.

اعتبار پروژه از محل اعتبارات منابع داخلی شرکت می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )ریالی، اوراق مشارکت، اس��ناد خزانه( بر اساس  
 قانون برگزاری معام��الت دولتی پروژه خرید مش��روحه ذی��ل را از طریق مناقصه عموم��ی یک مرحله ای در س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت 

)WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به عرضه کنندگان ذیصالح واگذار نماید.

مبلغ تضمین شرکت مبلغ براورد مقدار یا تعدادنام و مشخصات  کاالردیف
در مناقصه  ) ریال (

3068821.602.323.6001.085.000.000  مترخرید لوله های پلی اتیلن  1
17.000.000.000350.000.000دستگاهخرید دیزل ژنراتور 2
3GSM 1627.171.500.000358.580.000 دستگاه خرید
12011.264.000.000563.200.000 دستگاه خرید کنتور 4
178214.38۹.440.00071۹.475.000مترخرید لوله آبده چاه )مانیسمان(5
4806.۹21.200.000347.000.000عددخرید کلمپ6
108508.8۹8.700.000445.000.000 متر خرید کابل7
5825.218.700.0001.265.000.000 دستگاه خرید تابلو برق، سنسور، ترانس 8
7۹23.305.06۹.7001.166.000.000 دستگاه خرید الکترو پمپ شناور۹ 
400824.۹0۹.720.0001.246.000.000 متر خرید لوله جدار چاه 10
6۹212.0۹3.400.000605.000.000 دستگاه خرید شیر االت 11
10826.750.200.000338.000.000 عدد خرید اتصاالت 12
7410.076.000.000504.000.000 دستگاه خرید کلریناتور 13

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف مدت 3  روز پس از انتشار آگهی  از طریق 
سامانه فوق اخذ و اقدام نمایند. ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی    عمومی 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

از آب هر چیزی را زنده گرداندیم

شرکت آب و فاضالب 
استان خراسان شمالی

آب سرچشمه حیات و زیبایی است، از اسراف آن بپرهیزیم 

نوبت اول
یک مرحله ای

عضو هیأت عامل ایمیدرو 
 صادرات، مشکل ارزی ایرالکو 

را برطرف می کند
قائم مقام و عض��و هیأت عامل ایمی��درو تأکید کرد: ش��رکت آلومینیم ایران 
)ایرالکو(، برنامه امس��ال را برای تولید 200هزار تن شمش متمرکز کند. عباس 
نعیم��ی  در عین حال گف��ت: ایرالکو بخش��ی از تولیدات خود را ص��ادر کند.  به 
گزارش مناقصه مزایده، عباس نعیمی  در جلسه کنترل مدیریت ایرالکو ،  تصرح 
ک��رد: 200هزار تن، حداقل رقم تولید این ش��رکت در س��ال جاری باش��د. وی 
تأکید کرد: موضوع »رکود صنایع پایین دس��ت داخلی« به عن��وان یک تهدید 
 مطرح ش��ده در حالی که این پدیده، فرصتی برای صادرات ایجاد کرده اس��ت. 
وی ادامه داد: امروزه بیش از هر شرایط دیگر، کش��ور به صادرات و ارزآوری نیاز 
دارد. نعیمی  افزود: ایرالکو با برطرف کردن نیاز بازار داخل، بخش��ی از تولیدات 
خود را روان��ه بازاره��ای صادراتی کند. این عض��و هیأت عامل ایمی��درو درباره 
وضعیت س��وددهی ش��رکت گفت: س��ود کمتر از رقم سال گذش��ته پذیرفتی 
 نیست و باید با مواردی از جمله مدیریت بهینه دارایی ها، کاهش هزینه ها، رشد 
تولید و توجه به صادرات،  افزایش س��ود را برای ایرالکو رقم زد. وی با بیان اینکه 
بخش��ی از چالش ه��ای کالن ایرالک��و از طریق ایمی��درو حل می ش��ود، اظهار 
 داش��ت: این س��ازمان در مواردی از جمله تأمین مواد اولیه و نحوه تأمین ارز، در 
کنار ش��رکت ایرالکو قرار دارد. نعیمی درباره راه حل تأمین آند مصرفی کارخانه 
گفت: یک��ی از راه حل ه��ای این ام��ر،  احداث کارخانه آندس��ازی با مش��ارکت 
بخش خصوصی اس��ت که به تولید آند کارخانه هایی آلومینی��م بپردازد. نعیمی 
 ادام��ه داد: اتمام طرح معطل و نیمه تمام آندس��ازی که مربوط به دهه گذش��ته 
اس��ت، نیاز ایرالکو به آن��د را حل خواه��د ش��د. قائم مقام ایمی��درو همچنین 
 درباره تأمی��ن مالی ایرالکو گفت: بخش��ی از س��ود را صرف افزایش س��رمایه و 
اج��رای طرح ها کنی��د. وی درباره کاه��ش هزینه ه��ا گفت: هنر مدی��ران این 
اس��ت که بدون تعدی��ل نیروی انس��انی و با اس��تفاده از مدیری��ت بهینه مالی، 
رش��د تولید و صادرات به افزایش درآمد کمک کنن��د. در ادامه احمد مجیدی؛ 
مدیر عامل ایرالکو اظهار داش��ت: فروش این ش��رکت از 168هزار تن س��ال۹7 
به 173هزار تن در س��ال گذشته رسید و در س��ال۹۹ نیز فروش 1۹1هزار تنی 
هدف گذاری شده اس��ت. وی درباره تأمین نیاز خودروسازان به آلومینیم گفت: 
با یکی از شرکت های خودروس��ازی برای تأمین آلومینیم آلیاژی وارد همکاری 
 ش��ده ایم و قرار اس��ت حداقل 24هزار تن از محصول تولی��دی آلومینیم ایران، 
جایگزین ش��مش های وارداتی آن ش��رکت خودروسازی ش��ود. وی همچنین 
گفت: درآم��د ایرالک��و از 2800 میلی��ارد تومان س��ال۹7 ب��ه 3800 میلیارد 
تومان س��ال قبل رس��ید و امس��ال نیز به درآمد 4600 میلیارد تومانی دس��ت 
خواهی��م یافت. مجیدی درب��اره راهبردها و برنامه های ش��رکت ب��رای ارتقای 
تولید و صادرات اظهار داش��ت: افزای��ش کمی و کیفی تولیدات، ذخیره س��ازی 
مواد اولی��ه،  مدیریت هزین��ه تمام ش��ده، افزای��ش ظرفیت تولی��د و پیگیری 
احداث پروژه آندس��ازی )واق��ع در خیرآب��اد( از جمله برنامه های این ش��رکت 
اس��ت. وی اف��زود: بخش��ی از افزای��ش تولید ب��ا ح��ذف تکنول��وژی قدیمی 
 68کیلوآمپ��ر و اس��تفاده از تکنول��وژی 600کیلوآمپ��ر ب��رای تولید ش��مش 
اس��ت. مدیر عامل ایرالکو درباره مصرف آند گفت: س��االنه 40ه��زار تن آند در 
داخل کارخان��ه تولید و 60هزار تن از خارج کش��ور وارد می کنی��م. وی تصریح 
کرد : در این ش��رکت، فقط کارخانه آندس��ازی آلودگی ایجاد می کند در حالی 
ک��ه بی��رون از مجموع��ه، کل ش��رکت را آلوده کنن��ده محیط زیس��ت قلمداد 
می کنن��د. مجیدی گف��ت: تأمین م��واد اولی��ه مورد نی��از در داخل ش��رکت، 
شناس��ایی معادن جدید و مشارکت با ش��رکت های معدنی از جمله راهکارهای 
تأمین پای��دار مواد اولیه شناس��ایی ش��ده اس��ت. در پایان این نشس��ت مقرر 
ش��د ش��رکت آلومینیم ای��ران )ایرالک��و(، فهرس��تی از مش��خصات پروژه ها، 
 هزینه ه��ا و زمان بن��دی آن ه��ا را ب��ه منظ��ور تصمیم گی��ری و تعیین تکلیف

اعالم کند.

از ذخایر موجود معدنی به درستی استفاده نمی شود

سهم نیم درصدی ایران از استخراج معادن
گروه زمین و معدن

رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه ح��وزه معدن حوزه 
پرظرفیتی در کشور اس��ت،  بر ضرورت توجه بیشتر 
به حوزه معدن و صنایع معدنی در کش��ور تأکید کرد. 
بهرام ش��کوری اف��زود: یک درص��د از ذخایر معدنی 
دنیا متعلق به ایران اس��ت که بای��د از این ظرفیت در 
 راستای اشتغال افزایی، پویایی تولید، رشد اقتصادی، 
توس��عه صادرات و... به بهترین وجه ممکن استفاده 
کرد. رئیس کمیس��یون معدن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی ای��ران، گف��ت: تمامی معادنی ک��ه اکنون 
در حال اکتش��اف اس��ت نوعاً سطحی هس��تند و به 
عبارتی در اعماق اکتش��افی ص��ورت نمی گیرد. وی 

می تواند هدف گ��ذاری که برای س��ال1404 در این 
حوزه ش��ده را هم تغییر داد. رئیس کمیسیون معدن 
و صنایع معدنی اتاق بازرگان��ی ایران گفت: برای مثال 
طرح ریزی ش��ده تولید م��س تا س��ال 1404 باید به 
800هزار تن برس��د. وی افزود: ش��رکت ملی صنایع 
مس ایران ب��ا اجرای طرح ه��ای توس��عه ای در حال 
تغییر دادن ای��ن هدف گذاری اس��ت یعنی مجموعه 
مس می تواند باالی یک میلی��ون تن کاتد مس تولید 
کند. ش��کوری بیان داش��ت: اگ��ر در این ش��رایط به 
بخش معدن و صنایع معدنی توجه بیش��تری ش��ود، 
می توان��د چندین براب��ر درآمدهای نفت��ی را محقق 
کند. وی اضافه کرد: هم اکنون 33درصد صادرات غیر 
نفتی کش��ور را بخش معدن و صنایع معدنی تشکیل 
می دهد. رئیس کمیس��یون مع��دن و صنایع معدنی 

افزود: بودجه ای که س��االنه به سازمان زمین شناسی 
اختصاص پیدا می کند، بی تردید اتفاق خاصی در این 
حوزه نخواهد افتاد. از ای��ن رو باید بخش خصوصی و 
کنسرس��یوم های اکتش��افی وارد عم��ل ش��وند که 
خوش��بختانه ایمی��دور، ش��رکت های ب��زرگ و در 
نهای��ت بخش خصوصی درگیر اکتش��اف ش��ده اند 
تا ذخای��ر معدنی کش��ور را افزایش دهند. ش��کوری 
بیان داش��ت: مش��کل بعدی اینکه از همی��ن ذخایر 
موجود به درس��تی اس��تفاده نمی ش��ود در دنیا نرم 
اینکه بین س��ه تا پنج درصد از ذخایرشان را استخراج 
 می کنند که س��هم ایران در این زمینه زیر نیم درصد 
اس��ت. وی ادامه داد: اگ��ر بتوانیم تولید بیش��تری با 
توجه به نرم های جهانی از حداق��ل منابعی که وجود 
دارد اس��تفاده کنی��م ضمن ایجاد اش��تغال بیش��تر 

اتاق بازرگانی ایران ضمن اش��اره ب��ه تعطیلی بیش از 
50 درصد معادن کش��ور، گفت: بخش��ی از تعطیلی 
معادن به دلیل تأمین مالی، زیرساخت ها، عیار پایین، 
مباحث فنی تولی��د، کمبود میزان ذخایر و بخش��ی 
هم ب��ه سیاس��ت گذاری ها و مباحث��ی همچون خام 
فروش��ی مربوط می ش��ود. وی افزود: تعداد زیادی از 
این معادن را می توان با برنامه ریزی و سیاست گذاری 
مناس��ب دوباره به چرخه تولید باز گرداند. ش��کوری 
ضمن برش��مردن چالش های بخش مع��دن از قبیل 
حمل ونقل، مس��ائل مالی، تحریم ها و... یادآورش��د: 
یکی از مهم تری��ن چالش های پی��ش روی فعاالن در 
حوزه معدن به نظر می رس��د »نگاه منفی که دولت و 
 حاکمیت نسبت به معدن دارد« آن هم با عنوان کردن 

خام فروشی.

طرح احیاء و فعال سازی محدوده ها و معادن کوچک مقیاس 
منطقه آزاد ماکو اجرایی شد

مدیر تس��هیل تولی��د، صنای��ع و مع��ادن منطقه 
آزاد ماک��و گفت: ط��رح احی��اء و فعال س��ازی معادن 
کوچک مقیاس منطقه آزاد ماکو همسو با جهش تولید 
در دس��تور کار س��ازمان ق��رار می گیرد. ب��ه گزارش 
مناقصه مزایده، آرش یوس��ف زاده در نشست با فعالین 
و س��رمایه گذاران معدن��ی، اف��زود: ب��ا پیگیری های 
مدیریت تس��هیل تولید، صنایع و مع��ادن منطقه آزاد 
ماکو اولین جلس��ه طرح احیای معدن کوچک مقیاس 
با حضور مع��اون اقتصادی و س��رمایه گذاری، نماینده 
ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ای��ران و نماینده 
شرکت مادر تخصصی توس��عه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدک��و( و س��رمایه گذاران و معدن داران 

فعال در حوزه های مس، منیزیت و سنگ های تزئینی 
منطقه در سازمان منطقه آزاد ماکو برگزار شد. ابراهیم 
جلیلی؛ معاون اقتصادی و س��رمایه گذاری س��ازمان 
نیز در این نشس��ت ضمن بیان پتانس��یل های معدنی 
منطقه و با اش��اره به عق��د تفاهم نامه پهنه اکتش��افی 
این س��ازمان با ایمیدرو، از حضور شرکت تهیه و تولید 
مواد معدنی ایران )ایمپاس��کو( در منطقه اس��تقبال و 
آمادگی کامل سازمان را برای همکاری های دو جانبه 
ابراز داش��ت. نماینده طرح احیاء نیز در این نشست با 
ارائه کلیات طرح و اقدامات انجام شده در سایر مناطق 
کش��ور از فعال ش��دن و رس��یدن به حداکثر ظرفیت 
تولید معادنی که در طی س��الیان اخیر راکد بودند و یا 

با حداقل ظرفیت به کار خود ادام��ه می دادند خبر داد 
و اظهار داشت: معادن منیزیت سسیستان و بلوچستان 
از نمونه این اقدامات می باش��ند. قربانی افزود: معرفی 
س��رمایه گذار، معرفی به صندوق های بیمه، مذاکره با 
شرکت های بزرگ برای س��رمایه گذاری در حوزه های 
مختلف و واگذاری مع��ادن و... از جمله برخی اقدامات 
این ش��رکت در زمینه فعال س��ازی مع��ادن و اجرای 
ط��رح احی��ای مع��ادن می باش��ند. در ادام��ه بابایی 
نماینده ش��رکت میدکو نیز با تش��ریح برخی اقدامات 
و فعالیت های شرکت بیان داش��ت: نقش این شرکت 
در ط��رح احی��ای مع��ادن به خص��وص فعال س��ازی 

محدوده های مس منطقه آزاد ماکو با اهمیت است.

http://monaghesatiran.ir/77717
http://monaghesatiran.ir/77718
http://monaghesatiran.ir/77719
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به گفته معاون اداره صادرات کاالی اگزیم بانک کش��ور، 
بالغ بر 70درصد تسهیالت اعطایی طی سال ۹8 به بخش 
صنعت ومعدن اختصاص یافته که این رقم نسبت به سال 
گذشته از رش��د مثبت برخوردار بوده اس��ت. به گزارش 
مناقصه مزای��ده ب��ه نق��ل از روابط عمومی بانک توس��عه 
صادرات، طاهره نورس��ته گف��ت: عالوه ب��ر تأمین مالی 
ش��رکت های بزرگ صادراتی، بنا به اهمیت حمایت از شرکت های کوچک 
و متوسط ، اعطای تسهیالت به شرکت های مذکور در بخش صنعت ومعدن 
نیز از دیگر اقدامات این بانک بوده که از رش��دی معادل20درصد برخوردار 
بوده اس��ت. وی همچنین اعالم ک��رد: بیش از 60 درصد مانده تس��هیالت 
اعطایی بانک با احتس��اب صنایع تبدیلی و فرآوری ش��ده متعلق به بخش 
صنعت ومعدن ب��وده که ب��ه مهم ترین اق��الم صنعتی و معدن��ی صادراتی 
ش��امل صنایع فلزی و غیرفلزی، انواع کانی ها، دارو ، محصوالت شیمیایی 

و پتروشیمی  و صنایع غذایی اختصاص یافته است. 

 70 درصد از تسهیالت اگزیم بانک 
در اختیار بخش صنعت ومعدن 

مدیرعامل بانک پارس��یان ب��ا تأکید بر لزوم بازگش��ت 
ارز حاصل از ص��ادرات به چرخ��ه اقتصادی کش��ور در 
شرایط فعلی، گفت: حساب س��رداران صادرات کشور از 
سودجویان جداست. به گزارش مناقصه مزایده به نقل از 
روابط عمومی  بانک پارس��یان، کوروش پرویزیان درباره 
تبعات عدم بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات به چرخه 
اقتصادی کش��ور، اظهار داش��ت: ضرورت بازگش��ت ارز 
حاصل از صادرات موضوع مهمی برای کش��ور به ویژه در مقطع فعلی است. 
صادرکنندگان که س��رداران صادرات خدم��ات و کاالی ایرانی به خارج از 
ایران هستند و برای س��ربلندی نام ایران در حال تالش و فعالیت هستند 
عالوه بر اینکه نقش یک فعال اقتصادی و درآمدزایی را دارند، برای اعتالی 

نام ایران و ایرانی در عرصه بین المللی نیز فعالیت می کنند.

لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور

بیمه آس��یا به منظور قدردانی از خدمات کادر درمانی 
کش��ور در مقابله با ویروس کرونا، ارائه طرح پوش��ش 
بیمه ای حامیان س��المت را با تس��هیالت و تخفیفات 
ویژه آغ��از کرد. ب��ه گ��زارش مناقصه مزای��ده به نقل 
از روابط عموم��ی  بیمه آس��یا، با تالش کارشناس��ان 
مدیریت بیمه های مس��ؤولیت این ش��رکت و با هدف 
ارج نهادن به حضور جهادی پزشکان و پیراپزشکان در مقابله با شیوع 
ویروس کرونا و همچنین حضوری هدفمند در بازار و ایجاد بستر های 
مناس��ب برای تحقق اهداف شرکت، طرح پوش��ش بیمه ای حامیان 
س��المت در قالب بیمه مسؤولیت حرفه ای پزش��کان و پیراپزشکان با 
20درصد تخفیف، ارائه می شود. بنابر این گزارش، کادر درمانی کشور 
می توانند این پوشش بیمه ای را تا 31شهریورماه 13۹۹ از کلیه شعب 

و نمایندگی های بیمه آسیا در سراسر کشور دریافت کنند.

 بیمه آسیا پوشش بیمه ای 
»حامیان سالمت« ارائه می کند

بانک
بیمه و بورس

کدام سپرده می تواند وثیقه بانکی شود؟

با توجه به بخش��نامه جدید بانک مرکزی مبنی 
بر اینکه بلوکه کردن بخش��ی از تس��هیالت اعطایی 
به مش��تریان در قالب انواع س��پرده ها ممنوع است 
و تنها در صورت تعلق گرفتن س��ود علی الحس��اب 
به آن س��پرده، بخش��ی از تس��هیالت اعطایی را به 
صورت وثیقه نقدی و در قالب س��پرده بپذیرند، دبیر 
کمیس��یون حقوقی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
ضم��ن نق��د و بررس��ی ای��ن اق��دام بانک مرکزی، 
توضیحاتی درباره معنی س��پرده مس��دوی و اینکه 
چرا می ت��وان از آن ب��ه عنوان یک��ی از ضمانت های 
معتبر بانک ها اس��تفاده کرد، ارائه ک��رد. به گزارش 
ایس��نا، بانک مرکزی در جدیدترین بخش��نامه خود 
بانک ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به مسدود کردن 
سپرده های بانکی را به عنوان یکی از وثایق قابل قبول 
برای تس��هیالت بانکی کرده که این امر مش��روط به 
توافق بی��ن بانک و صاحبان س��پرده اس��ت. در این 
زمینه علی نظافتیان؛ دبیر کمیسیون حقوقی بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ 
به اینکه چگونه می توان از س��پرده های مسدودی به 
عنوان یکی از تضمین های معتبر بانک ها اس��تفاده 
کرد؟ توضیح داد: موجودی حساب های بانکی افراد 

چه حساب سپرده سرمایه گذاری ارزی یا ریالی باشد 
و چه سپرده حس��اب قرض الحسنه، حساب جاری یا 
حساب سرمایه گذاری باشد، متعلق به دارنده حساب 
یا دارندگان حساب مشترک است. وی افزود: پس با 
این حق مالکانه، بانک ها از نظر قانونی مجاز نیستند 
تا حساب یا موجودی حساب را مس��دود کنند یا به 
دیگری انتقال دهند مگر با رضایت و توافق با دارنده یا 
دارندگان حس��اب، در اختیار داشتن مجوز قانونی، 
حکم و دس��تور مقام��ات قضای��ی و تعزیراتی و یا 

مراجع ثبتی و مالیاتی باشد. 
بانک ها اجازه مسدود حساب یا موجودی 

آن را ندارند
نظافتیان ادامه داد: با وجود حق شرعی و قانونی 
صاحبان حس��اب بانکی، آنان می توانن��د به بانک ها 
اجازه دهند که از س��پرده های بانکی ش��ان به عنوان 
وثیقه تسهیالت بانکی استفاده کنند اما چگونه این 
اتفاق عملی می شود؟ در جواب این سؤال باید گفت 
که از نظر بانکی مکانیزم این کار بس��یار ساده است، 
بانک با موافقت صاحب حساب، س��پرده را مسدود و 
غیرقابل برداش��ت می کند و سپرده مسدود می شود 
و وثیقه تسهیالتی می ش��ود که به صاحب سپرده یا 
شخصی دیگر پرداخت می شود. در این حالت صاحب 
سپرده حق برداشت از حساب سپرده خود را از دست 
می دهد تا زمانی که تسهیالت باز پرداخت و مطالبات 
بانک به طور کامل پرداخت شود. در ادامه این مسؤول 
بانکی با بیان اینکه اس��اس سپرده مسدودی مبتنی 
بر توافق بین بانک و صاحبان س��پرده اس��ت، گفت: 

بنابراین، بدون رضایت یا توافق با صاحبان س��پرده، 
نمی توان سپرده های مردم را وثیقه تسهیالت بانکی 
قرار داد و مسدود کرد. همچنین، طبق مقررات قانون 
عملیات بانک��ی بدون ربا، انواع س��پرده های بانکی 
رایج در ایران شامل س��پرده های قرض الحسنه که 
خود به س��پرده های حس��اب جاری و سپرده های 
پس ان��داز قرض الحس��نه تقس��یم می ش��وند و 

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار می شوند. 
دلیل استفاده از سپرده های سرمایه گذاری 

مدت دار به عنوان وثیقه
ب��ه گفته دبی��ر کمیس��یون حقوق��ی بانک ها و 
مؤسسات اعتباری، تنها سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار می توانند به عنوان س��پرده های مسدودی 
برای توثیق تسهیالت بانکی مورد استفاده قرار گیرند. 
به دلیل اقتصادی و رعایت صرف��ه و صالح صاحبان 
سپرده تا حدودی مشخص و قابل استنباط است که 
چرا بانک مرکزی اجازه داده است تا فقط حساب های 
سپرده گذار مدت دار را به عنوان »سپرده مسدودی« 
مورد اس��تفاده ق��رار گی��رد و ب��رای س��پرده های 
حس��اب های قرض الحسنه اجازه س��پرده مسدوی 
نداده اس��ت زیرا، از نظر مبانی قانون عملیات بانکی 
بدون ربا در قرض الحس��نه رابطه حقوقی بین بانک و 
صاحبان حساب مبتنی بر عقد قرض است بنابراین، 
به سپرده های قرض الحسنه چه حساب جاری باشد 
و چه حساب پس انداز قرض الحسنه باشد، هیچگونه 
س��ودی تعلق نمی گیرد. وی افزود: ام��ا بالعکس در 
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، صاحبان سپرده 

منابع مالی خود را به عنوان س��رمایه ب��ه بانک وارد 
می کنند و می پذیرند که بانک سپرده پذیر به عنوان 
وکیل یا شریک س��پرده گذاران، س��پرده های مردم 
را در عملیات مش��روع بانکی بکار برد و در پایان سال 
مالی س��ود حاصل از عملیات بانکی به نسبت مدت 
)سپرده های کوتاه مدت، س��پرده های میان مدت و 
کوتاه مدت( و سهم منابع بانک ها بین سپرده گذاران 
و بانک س��پرده پذیر تقسیم ش��ود. قبل از سال مالی 
نیز بانک ها بایس��تی به صورت ماهانه مبلغی از سود 
سپرده ها را به صورت علی الحساب به سپرده گذاران 
پرداخت کنند که نرخ سود علی الحساب سپرده های 
بانکی همه ساله توسط ش��ورای پول و اعتبار تعیین 
می ش��ود یعنی، صاحبان س��پرده های مدت دار هم 
س��ود بانکی س��پرده های خود را دریافت می کنند 
و هم از س��پرده خ��ود به عن��وان تضمی��ن و توثیق 
تسهیالت بانکی استفاده می کنند. نظافتیان با بیان 
اینکه اقدام بانک مرکزی برای پذیرش س��پرده های 
س��رمایه گذاری مدت دار به عنوان وثیقه قابل قبول 
تسهیالت بانکی، در واقع سیاستی مبتنی بر رعایت 
صرفه و صالح سپرده گذاران بانک هاست، ادامه داد: 
اگر سپرده حساب قرض الحس��نه برای وثیقه بانکی 
مورد استفاده قرار می گرفت، از جنبه منافع صاحبان 
سپرده، سپرده مسدودی حساب قرض الحسنه مفید 
این فایده است که تس��هیالت گیرنده را از ارائه سایر 
وثایق ب��ه بانک ها ب��رای دریافت تس��هیالت بی نیاز 
می کند اما از جهت منافع بانک ها نیز باید توجه داشت 
که در بحث تجهیز و تأمین منابع سپرده های جاری 

و پس انداز قرض الحس��نه جزء مناب��ع ارزان قیمت 
بانکی محسوب می ش��ود یعنی، منابعی که بانک ها 
ب��رای جمع آوری آنه��ا هزینه چندان��ی نمی کنند 
و س��ود هم به س��پرده گذاران قرض الحسنه تعلق 
نمی گیردبنابراین، از جهت اقتصادی برای بانک ها 
مناس��ب تر اس��ت که س��پرده های قرض الحسنه 
نیز امکان تبدیل شدن به س��پرده مسدودی برای 

توثیق تسهیالت بانکی را داشته باشند. 
بخشنامه بانک مرکزی باید تکمیل شود

دبیر کمیس��یون حقوقی بانک ها و مؤسس��ات 
اعتب��اری در بخش دیگ��ری از صحبت ه��ای خود، 
اظهار کرد: اقدام بانک مرکزی در تجویز سپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار به عنوان یکی از انواع وثایق 
معتبر بانکی، اقدامی مناس��ب و مردمی اس��ت اما، 
به نظر می رسد که بخش��نامه مذکور نیاز به تکمیل 
ش��دن دارد. به عنوان مثال باید مش��خص شود که 
آیا می توان از پدیده سپرده مس��دودی برای توثیق 
تسهیالتی اس��تفاده کرد که تس��هیالت گیرنده در 
آن بانک س��پرده ندارد؟ و در صورت پاس��خ مثبت، 
فرآیند بانکی بی��ن بانک تس��هیالت دهنده و بانک 
س��پرده پذیر برای مس��دود کردن س��پرده به نفع 
بانک تسهیالت دهنده و نحوه استفاده از آن چگونه 
خواهد بود. از نظر حقوقی نیز این سؤال مطرح است 
که مسدود کردن سپرده به نفع یک بانک آیا منتهی 
به ایجاد نوعی حقوق ممتاز برای بانک می ش��ود که 
به اس��تناد آن مبلغ سپرده مس��دودی به نفع سایر 

اشخاص توسط مراجع قضایی قابل توقیف نباشد؟  

گروه بانک، بیمه، بورس

گروه بانک، بیم��ه، ب��ورس- بانک مرکزی در بخش��نامه ای 
خطاب به ش��بکه بانکی با اع��الم اینکه بلوکه کردن بخش��ی از 
تسهیالت اعطایی به مش��تریان، در قالب انواع سپرده ها ممنوع 
اس��ت. به گزارش مناقصه مزایده، بانک مرکزی در بخش��نامه ای 
خطاب به ش��بکه بانکی با اع��الم اینکه بلوکه کردن بخش��ی از 
تسهیالت اعطایی به مش��تریان، در قالب انواع سپرده ها ممنوع 
اس��ت، یادآور ش��د؛ در صورتی ک��ه بانک ها قص��د دارند معادل 
بخش��ی از مبلغ تس��هیالت اعطایی را به ص��ورت وثیقه نقدی و 
در قالب س��پرده بپذیرند، باید سود علی الحس��اب به آن سپرده 
تعلق گیرد. براساس مفاد بخش��نامه های پیشین طی سال های 
گذشته، بلوکه کردن بخشی از تس��هیالت اعطایی به مشتریان، 
در قالب انواع س��پرده ها توس��ط بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 

غیربانکی ممنوع است. 
توافق برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی

در این میان، براس��اس گزارش های دریافتی، برخی بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی براس��اس توافق بین مؤسس��ه 

اعتباری و تس��هیالت گیرنده و قبل از اعطای تسهیالت، معادل 
بخش��ی از مبلغ تس��هیالت اعطای��ی را به ص��ورت وثیقه نقدی 
و در قالب س��پرده قرض الحسنه جاری یا س��پرده قرض الحسنه 
پس انداز مس��دود کرده و توثیق می کنند. گرچه این رویه منوط 
به آن که قبل از اعطای تس��هیالت باش��د و با تواف��ق و رضایت 
تس��هیالت گیرنده انجام ش��ود، من��ع مقرراتی ن��دارد؛ لیکن به 
منظ��ور پیش��گیری از تخطی از حداکثر نرخ س��ود تس��هیالت 
بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین 
مؤسسه اعتباری و تس��هیالت گیرنده و قبل از اعطای تسهیالت، 
بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده 
توثیق می ش��ود، س��پرده یاد ش��ده باید در قالب حساب سپرده 
س��رمایه گذاری م��دت دار بوده و با احتس��اب و پرداخت س��ود 
علی الحس��اب به آن، معادل نرخ س��ود متناظر با دوره زمانی آن 
س��پرده که هم اکنون در شبکه بانکی کش��ور مبنای عمل است، 
انجام پذیرد. بر این اس��اس ضروری اس��ت مراتب با لحاظ مفاد 
قانونی مرتبط ب��ه تمام واحدهای ذی ربط بانک ها  یا مؤسس��ات 
اعتباری غیربانکی ابالغ شده و بر ُحسن اجرای آن نظارت دقیق 

به عمل آید.  

بانک مرکزی

بلوکه کردن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتری 
ممنوع است
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واحد مناقصات و مزایدات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی و درمانی استان همدان

99/124
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش�تی و درمانی اس�تان همدان در نظر دارد نس��بت به واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سالمت درمناطق 
 شهری اس��تان به ش��ماره 20۹۹0002360000028 را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به ش��رکت های دارای تأیید صالحیت از اداره تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از مورخ ۹۹/04/12 لغایت ساعت14:00 مورخ ۹۹/04/18

مهلت زمانی اعاده پیشنهاد: از مورخ ۹۹/04/1۹ لغایت ساعت 14:00مورخ ۹۹/04/2۹
زمان گشایش پاکت ها در سامانه:روز دوشنبه مورخ۹۹/04/30 در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

تضمین شرکت در مناقصه: واگذاری خرید خدمات مراقبت های اولیه سالمت در مناطق شهری استان به مبلغ 8.000.000.000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: یک طغری ضمانتنامه بانکی که حداقل سه ماه اعتبار داشته و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد در وجه دانشگاه علوم پزشکی 
همدان )دقیقاً به نام موضوع مناقصه( یا ضمانتنامه های صادر شده از مؤسس��ات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز از بانک مرکزی )به استثناء بانک اقتصاد نوین( و یا 

واریز وجه نقد به شماره حساب جاری156648660 بانک رفاه شعبه شریعتی.
 تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت )الف( س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و اصل آن را طبق زمان اعاده پیش��نهاد به آدرس: همدان، بلوار آیت ا... 

کاشانی، ساختمان شماره3، ستاد دانشگاه علوم پزشکی به دفتر مدیریت حراست دانشگاه تحویل نمایید. 
  ش��رکت کنن��دگان در مناقص��ه باید جه��ت دریافت اس��ناد مبل��غ 300.000 ری��ال به ش��ماره حس��اب بان��ک رف��اه 2175227130005 با شناس��ه ملی 

171700015310024 واریز نمایند.
  کد اقتصادی، شناسه ملی و کدپستی دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب ذیل می باشد:

651761۹65351-14002603818-4113767163۹1
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

 برگزاری مناقصه صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل خرید و دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین 
شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

آگهی  عمومی
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  اصغر آدی بیگ-مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز

آگهی تجدید  عمومی
شهرداری تبریز

سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز در نظر دارد به اس��تناد بند ده مصوبات شورای سازمان طی صورتجلسه ش��ماره۹68۹/77مورخ۹8/12/26 انجام 
پروژه های مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارا ی امکانات و تجارب کافی و سابقه اجرایی واگذار نماید.

ف
سپرده شرکت در مناقصه مدت اجراتأمین اعتباربرآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصهردی

)ریال(

8150.000.000 ماهمناطق دهگانه3.000.000.000     خرید رنگ سرد ترافیکی1

8150.000.000 ماهمناطق دهگانه3.000.000.000خرید تجهیزات ترافیکی2

شرایط:
1- شرکت های تولید کننده و یا دارای نمایندگی رسمی، مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.

2- سپرده شرکت در مناقصه به صورت واریز نقد و یا ارایه ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
3- مبنای برآورد اولیه پروژه ها براساس قیمت های کارشناسی می باشد.

4- هزینه انتشار آگهی های مناقصه به عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.
5- آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی لغایت ۹۹/04/22 روز یکشنبه ساعت 13:00 می باشد.

6- پیشنهادات واصله روز یکشنبه مورخ ۹۹/04/22 ساعت 13:30 در محل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز گشایش خواهد شد.
7- به پیشنهادهایی که خارج از موعد  مقرر در بند پنج ارایه شود ترتیب اثر داده نشده و سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.

8- متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ انتشار این آگهی جهت خرید اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای سازمان ترافیک واقع در 
تبریز، میدان دانشسرا، پارکینگ طبقاتی سهند، طبقه سوم مراجعه نمایند.

مناقصات عام شماره 99/06 و 99/07 و 99/08 و 99/09
 

شرکت مخابرات ایران  
منطقه سیستان و بلوچستان 

)سهامی عام(

مبلغ تضمین )ریال( موضوع مناقصه شماره مناقصه

685.842.135 اجرای عملیات شبکه کابل مسی، فیبر نوری، انتقال، ترمیم حفاری و مقاوم سازی، توسعه به صورت شناور در منطقه یک شامل 
شهرستان های )زابل، زاهدان، خاش و سراوان( ۹۹/06

674.000.000 اجرای عملیات شبکه کابل مسی، فیبر نوری، انتقال، ترمیم حفاری و مقاوم سازی، توسعه به صورت شناور در منطقه دو شامل 
شهرستان های )ایرانشهر، دلگان، راسک، سرباز، نیکشهر، کنارک، چابهار( ۹۹/07

1.۹25.370.307 اجرای سیویل و نصب دکل، تجهیزات پاور، انتقال و سیستم های 2G.3G.4G در 34 سایت منطقه جنوب استان ۹۹/08

1.۹81.751.567 اجرای سیویل و نصب دکل، تجهیزات پاور، انتقال و سیستم های  2G.3G.4G در 38 سایت منطقه شمال استان  ۹۹/0۹

مهلت تهیه اسناد: از مورخ ۹۹/04/11 لغایت پایان وقت اداری مورخ ۹۹/04/21
مهلت تحویل اسناد: مورخ ۹۹/04/31

بازگشایی پاکات: ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ ۹۹/05/01
تضمین: تضمین ش��رکت در مناقصه به ش��رح فوق و به ص��ورت ضمانتنام��ه بانکی و یا چک 
تضمین شده و یا واریز نقدی به حساب 16858585/32 با کد شناسه 2336080166102 به 

نام مخابرات منطقه سیستان وبلوچستان می باشد.

 ش�رط تهیه اس�ناد: کلیه ش��رکت های واجد ش��رایط با واریز مبل��غ 500.000 ریال برای 
هر مناقصه به حس��اب جاری ش��ماره 0106005100008 نزد بانک ملی واری��ز و در مناقصه 

شرکت نمایند. 
محل تهیه اس�ناد: زاهدان، خیابان دانشگاه، میدان پاس��داران، مخابرات منطقه سیستان و 

بلوچستان، اداره پشتیبانی و تدارکات
فکس: 31118774-054 و تلفن تماس: 054-31118088
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ش�رکت مدیریت بهره برداري تولید برق فارس در نظر داردکاالي موضوع این 
آگهي را از طریق مناقصه عمومي خریداري نماید.

1- موضوع: خرید 3240 عدد فیلتر هواي ورودي کمپرسور توربین 
2- تاریخ تحویل:2160 عدد تاریخ ۹۹/08/01، 1080 عدد تاریخ  ۹۹/0۹/06  

 3- نوع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه و ش�رایط آن: 1.000.000.000 ریال
به صورت یکي از موارد ذیل: ال�ف( ضمانتنامه بانکي ب( وجه نقد واریز به ش��ماره 
حساب شرکت. مدرک تضمین مي بایست به همراه مدارک مناقصه تحویل گردد. به 
تضمین هاي مخدوش، تضمین هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و یا نظایر آن 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- قیمت اسناد مناقصه: 1.000.000  ریال 

5- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از13۹۹/04/14  لغایت 13۹۹/04/18
6- تاریخ تسلیم پیشنهاد: از تاریخ 13۹۹/04/1۹ لغایت13۹۹/04/28

7- به پیش��نهادهاي فاقد تضمین ش��رکت در مناقصه، مخدوش، مشروط، 

بدون امضاء و همچنین پیش��نهادهایي که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل مي شود 
مطلقاً ترتیب اثر داده  نمي شود.

8- مدارك الزم براي دریافت اس�ناد مناقصه:  ارای��ه آدرس دقیق مکاتباتي با 
ذکر کدپستي و شماره تلفن تماس به همراه ارایه نسخه صاحب حساب فیش بانکي 
واریزي به مبلغ 1.000.000  ریال به حساب سیبا به شماره  0105611773002 
نزد بانک ملي ایران شعبه ش��هرک ولي عصر شیراز ویا حس��اب جاري 80۹5۹ نزد 
بانک تجارت ش��عبه خیابان فلس��طین ش��یراز کد 7860 به نام ش��رکت مدیریت 

بهره برداري تولید برق فارس.
 9- آدرس مح�ل دریاف�ت اس�ناد و ارایه پیش�نهاد: ش��یراز، خیاب��ان 7 تیر
)20 متري سینما سعدي(، خیابان هدایت غربي، پالک 111 شرکت مدیریت بهره برداري 
تولید برق فارس، امور بازرگاني و انبارها، تلفن: 4- 32343151،   فکس: 3230718۹  

  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
  هزینه درج دو نوبت آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.
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شرکت مدیریت بهره برداری 
تولید برق  فارس

آگهي  عمومي

http://monaghesatiran.ir/77713
http://monaghesatiran.ir/77714
http://monaghesatiran.ir/77715
http://monaghesatiran.ir/77716
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نشاني: تهران، خیابان کریم خان زند، 
خیابان ایرانشهر شمالی، روبه روی 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، 
پالک 234، طبقه2، واحد4
تلفن:884757۹0-2  

صاحب امتیاز: مؤسسه روزنامه مناقصه مزایده
 مدیر مسؤول: جلیل قنادزاده           سردبیر و مدیر عامل: علي قره داغلي  

 mozayedeh@gmail.com :رایانگارسردبیر            emonaqeseh@ gmail.com     :رایانگارمدیر اجرایی
emonaqeseh1@ gmail.com :رایانگار تحریریه         emonaqeseh5@ gmail.com :رایانگار سازمان  آگهی ها

روزنامه

مدیر سازمان آگهی ها: زهرا قره داغی           لیتوگرافي وچاپ: چاپخانه گلریز )جاده قدیم کرج، فتح 17 ( توزیع: دنیای اقتصاد
فصلنامه

هدیه ای برای کارشناسان و دانش پژوهان گرامی
 نسخه الکترونیکی ویرایش آخر )دهم( 
»کتاب قوانین و مقررات مناقصه مزایده«
 نسخه الکترونیکی قوانین و مقررات 

خرید خدمات مشاوره

www.Qanoonnameh.ir

با ثبت نام در سایت از نسخه 
 آنالین دو نشریه جدید موقتاً 

)تا پایان فاصله گذاری اجتماعی( 
رایگان استفاده کنید

  قانون برنامه ششم و احکام دایمی توسعه
  قانون و مقررات بودجه ۹7 کل کشور

  قانون بودجه ۹8 کل کشور

همچنین نشریات زیر کامال رایگان  و بدون ثبت نام در دسترس است 

کیوسک اخبار 

 تعمیر چاه میدان ابوذر
 با ۵00 هزار یورو صرفه جویی

 کاهش محدودیت تولید
اوپک پالس از ماه آینده

پیش بینی آرامکو از میزان مصرف 
نفت تا پایان امسال

نشت گاز عامل انفجار مرکز درمانی 
خیابان شریعتی تهران نبود 

  س��خنگوی ش��رکت ملی گاز ایران اعالم کرد که بررس��ی های اولیه نشان 
می دهد نشت گاز دلیل انفجار شامگاه سه ش��نبه )دهم تیرماه( در مرکز درمانی 
سینامهر اطهر نبوده اس��ت. به گزارش ایسنا، محمد عس��گری با اشاره به وقوع 
انفجار و آتش س��وزی ش��امگاه سه ش��نبه در کلینیک س��ینامهر اطهر واقع در 
خیابان شریعتی تهران، گفت: نمایندگان ش��رکت گاز ناحیه بالفاصله در محل 
حادثه حاضر ش��دند و پای کار بودند و در بررس��ی های اولیه همراه با مسؤوالن 
آتش نشانی مش��خص ش��د انفجارها در این کلینیک به دلیل نش��تی گاز نبوده 
است.  وی با بیان اینکه انفجارها به دلیل آتش گرفتن کپسول های اکسیژن بوده 
است، افزود: دلیل آتش گرفتن این کپس��ول ها هم اکنون در حال بررسی است 
و مسؤوالن و کارشناسان آتش نش��انی باید اعالم کنند.  طبق اعالم وزارت نفت، 
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران درباره گمانه زنی های اولیه احتمال نشت گاز و 
انفجار ناشی از آن، اظهار کرد: نخس��تین گمانه زنی ها در همه آتش سوزی هایی 
که با انفجار همراه باشد نش��ت گاز و این موضوعی متداول است، اما بررسی های 
اولیه در ای��ن حادثه این مس��أله را رد ک��رد.  در همین حال، منص��ور درجاتی؛ 
مدیرکل مدیریت بحران اس��تان تهران هم )چهارش��نبه، 11تیرماه( اعالم کرد 
که نشت گاز و اتصال برق علت این حادثه نبوده اس��ت.  شامگاه سه شنبه )دهم 
تیرماه( حوالی س��اعت 20:45دقیقه چند انفجار پیاپی س��بب آتش سوزی در 
مرکز درمانی س��ینامهر اطهر واقع در خیابان ش��ریعتی تهران ش��د که در این 

حادثه 1۹ نفر جان باختند و 13 نفر هم مصدوم شدند.

  تعمیر چاه A-11-1۹ میدان ابوذر در ش��رکت نفت فالت قاره ایران، افزون 
بر پایدارسازی تولید، هفت دکل  روز صرفه جویی زمانی و حدود 500 هزار یورو 
صرفه جویی در هزینه ها به دنبال داش��ت.  به گ��زارش مناقصه مزایده به نقل از 
شرکت نفت فالت قاره ایران، در این عملیات تمیزس��ازی ماسه های درون چاه 
تا کفشک آس��تری 5 اینچ، حفاری مخزنی و راندن آس��تری شنی درون حفره 
باز به وسیله دس��تگاه حفاری خلیج فارس در دس��تور کار امور فنی قرار گرفت 
و با توجه به بررس��ی های صورت گرفته که حاکی از حجم قابل توجهی ماس��ه 
درون چاه بود، دو س��ناریو از س��وی اداره حفاری مدنظر واقع شد.  در سناریوی 
نخست، بیرون آوردن رشته تکمیلی و تمیزس��ازی ماسه های درون چاه مطرح 
بود که به منظور انجام این کار الزم بود رش��ته تکمیلی به طور کامل از چاه خارج 
و بخش باقیمانده آن آسیاب شود؛ در س��ناریوی دوم، حفاری حفره دوباره چاه 
از طریق باز ک��ردن پنجره و انجام عملیات حفاری کنارگ��ذر که الزم بود پس از 
باال آوردن رش��ته تکمیلی تا عمق مناس��ب برای حفاری مجدد، دسترس��ی در 
چاه ایجاد شود.  در مقایسه این موارد، انجام س��ناریوی دوم نسبت به سناریوی 
نخست از نظر عملیاتی آس��ان تر بود، اما هزینه های بیشتری به شرکت تحمیل 
می کرد، بنابراین اداره حفاری پس از بررسی های اولیه و روند پیشرفت عملیات، 
نس��بت به برنامه ریزی و اجرای دقیق برنامه براساس س��ناریوی نخست اقدام و 
با به کارگیری تجارب، ت��الش و همت کارکنان اداره حفاری، عملیات آس��یاب 
کردن توپک دوگانه، مانده یابی و تمیزس��ازی ماسه های درون چاه را با موفقیت 

اجرایی کرد.

  اوپک و روسیه احتماالً کاهش محدودیت تولید را با توجه به احیای تقاضای 
جهانی و قیمت های نف��ت از اوت آغاز خواهن��د کرد.  به گزارش ایس��نا، اوپک 
و متحدانش شامل روس��یه که گروه اوپک پالس را تش��کیل می دهند، به دلیل 
سقوط تقاضا که ناشی از ش��یوع ویروس کرونا بوده است، توافق کرده اند کاهش 
تولید ۹.7 میلیون بش��که در روز را تا پای��ان ژوئیه ادامه دهند.  ب��ه گفته منابع 
آگاه اوپک پ��الس، تاکنون مذاکراتی درخصوص تمدی��د کاهش فعلی تولید در 
ماه اوت انجام نگرفته و محدودی��ت عرضه این گروه احتماالً از اوت تا دس��امبر 
به 7.7 میلیون بش��که در روز کاهش پیدا می کند.  یک منب��ع آگاه اوپک گفت: 
تمدید بیش��تر کاهش تولید ۹.7 میلیون بش��که در روز بعید است مگر این که 
روند تقاضا دوباره سقوط کند.  وزیران عضو کمیته نظارتی مشترک اوپک پالس 
قرار است اواس��ط ژوئیه دیدار کنند و درباره سطح کاهش تولید توصیه خواهند 
کرد.  تحت تأثی��ر توافق کاهش تولی��د اوپک پالس و بهب��ود تقاضا، قیمت های 
نفت از پایی��ن 16 دالر در آوریل که پایین ترین قیمت در 21 س��ال اخیر بود به 
باالی 41 دالر در هر بشکه صعود کرده اس��ت.  عربستان سعودی و روسیه برای 
تأمین نیازهای بودجه خود، نی��از دارند بازار را متعادل ک��رده و قیمت ها را باال 
ببرند و همزمان باید مراقب باشند باعث افزایش مجدد تولید نفت شیل نشوند.  
براساس گزارش رویترز، الکس��اندر نواک؛ وزیر انرژی روس��یه ماه جاری اظهار 
کرد که از قیمت فعلی نفت راضی اس��ت. تولید نفت آمریکا دو میلیون بشکه در 
روز کاهش پیدا کرده اما نش��انه هایی از بهبود سریع آن وجود دارد.  در این بین، 
وزارت نفت عمان اعالم کرد این کشور به مش��تریانش درباره کاهش 10درصد 
از میزان فروش نفت برای بارگیری و تحویل در س��پتامبر خبر داده اس��ت. این 
کاهش منعکس کننده پایبندی صددرصدی به کاهش تولید 161 هزار بش��که 

در روز تا سپتامبر سال 2020 است. 

  رئیس و مدیرعامل شرکت آرامکوی س��عودی پیش بینی کرد که تقاضا برای 
نفت با معکوس شدن روند رکود مصرف که ناشی از شیوع پاندمی کووید1۹ بوده، 
بهبود یافته و تا پایان سال 2020 به ۹0 میلیون بشکه در روز می رسد.  به گزارش 
ایس��نا، امین ناصر در کنفرانس امس��ال سراویک که از س��وی مؤسسه آی اچ اس 
مارکیت به صورت مجازی برگزار ش��د، گفت: ما بدترین دوران بازار نفت را پشت 
سر گذاشته ایم و از نفت وست تگزاس اینترمدیت که به منفی 40 دالر رسیده بود 
به قیمت مثبت 40 دالر رس��یدیم. در آوریل ما میزان تقاضا برای نفت در س��ال 
2020 را 75 تا 80 میلیون بش��که در روز پیش بینی کرده بودیم اما در حال حاضر 
انتظار داریم میزان تقاضا به ۹0 میلیون بش��که در روز برس��د. من نسبت به نیمه 
دوم سال بسیار خوش بین هس��تم.  اس اندپی گلوبال پالتس پیش بینی کرده که 
تقاضا برای نفت امس��ال 8.3 میلیون بشکه در روز نس��بت به سال 201۹ کاهش 
پیدا کرده و به ۹4.2 میلیون بش��که در روز می رس��د.  مدیرعام��ل آرامکو گفت: 
پیش بینی های مختل��ف درباره تقاضا برای نفت بین ۹5 تا ۹7 میلیون بش��که در 
روز متغیر است و به این بستگی خواهد داشت که آیا موج دوم شیوع ویروس کرونا 
اتفاق خواهد افتاد یا خیر. اما من نگرانی چندانی نسبت به وقوع موج دوم ندارم زیرا 
تصور می کنم اکنون آمادگی بسیار بیش��تری داریم. وی در ادامه افزود: در بخش 
پایین دستی تقاضا برای بنزین و دیزل به سطح پیش از شیوع کووید1۹ برگشته 
و وی نسبت به چشم انداز بهبود تقاضا برای س��وخت جدید با توجه به بازگشایی 
اقتصاد کش��ورهای بیشتر خوش بین است. براس��اس گزارش پالتس، امین ناصر 
گفت: آرامکو که بزرگ ترین شرکت نفتی جهان از نظر میزان تولید است، در فوریه 
به دنبال کاهش تقاضای چین برای نفت تحت تأثیر شرایط کرونایی قرار گرفت. با 

این حال همه میادین نفتی تحت اداره این شرکت به فعالیتشان ادامه دادند.

 سرمایه گذاری هزار و 900 میلیارد ریالی در احداث 6 طرح نیروگاه خورشیدی  
نی��روگاه خورش��یدی 10مگاوات��ی ک��ورده 
الرس��تان ب��ا س��رمایه گذاری خارج��ی ح��دود 
12میلی��ون دالری ب��ه هم��راه پن��ج نی��روگاه 
خورش��یدی دیگر در ش��هرها و مناط��ق مختلف 
اس��تان فارس و به میزبانی شهرس��تان الرستان 
امروز )پنجشنبه( 12 تیرماه جاری در ارتباط از راه 
دور حسن روحانی؛ رئیس جمهوری اسالمی ایران 
و وزیر نیرو به طور رس��می وارد م��دار بهره برداری 
می شوند.  به گزاش ایرنا، این طرح های نیروگاهی 
و صنعتی که عمدتاً با سرمایه گذاری خارجی وارد 
فاز بهره برداری ش��ده عالوه بر نوید بهره گیری از 
انرژی های پاک، بی اثر بودن فش��ارهای ناش��ی از 
تحریم های ظالمانه علیه کش��ورمان را می رساند، 
به عقیده مس��ؤوالن و کارشناس��ان اج��رای این 
طرح ها به ویژه در جنوب اس��تان فارس همچنین 
می تواند دروازه حضور بیش از پیش استان فارس 
به ویژه شهرستان الرستان به مرحله صنعتی شدن 
را نیز رقم زند.  میزان س��رمایه گذاری ریالی برای 
مجموع این ش��ش طرح نیروگاه خورش��یدی در 
استان فارس افزون بر یک هزار و ۹00 میلیارد ریال 
اعالم شده است.  یکی از مهم ترین و شاخص ترین 
این طرح ها شامل نیروگاه خورشیدی 10مگاواتی 

کورده الرستان است که با س��رمایه گذاری حدود 
12میلیون دالری و با همت و تالش س��رمایه گذار 
بخش خصوصی و همراهی و همکاری دولت برای 
ایجاد زیرس��اخت ها و مجوزهای الزم اکنون آماده 
افتتاح با دستور و ارتباط ویدیویی رئیس جمهوری 
اسالمی  ایران شده است.  معاون استاندار و فرماندار 
ویژه الرس��تان گفت: با بهره برداری از این نیروگاه 
س��االنه از انتش��ار 13هزار و 712 تن آالینده های 
زیست محیطی جلوگیری به عمل می آید و در هر 
س��ال از مصرف چهاره��زار و 272 مترمکعب آب 
کاسته خواهد شد.  جلیل حس��ینی اضهار داشت: 
همچنین این نیروگاه باعث صرفه جویی س��الیانه 
5/64 میلی��ون مترمکعب مع��ادل گازطبیعی در 
فرآیند تولی��د برق کش��ور می ش��ود.  وی یادآور 
ش��د: این نیروگاه از طریق فرآیند ق��رارداد خرید 
تضمینی ب��رق تجدیدپذی��ر و با س��رمایه گذاری 
بخش غیردولتی توسط شرکت پارس انرژی تخت 
جمشید در زمینی به مساحت 20 هکتار و با حجم 
س��رمایه گذاری حدود 12میلیون ی��ورو احداث 
ش��ده اس��ت،  نیروگاه خورش��یدی 10 مگاواتی 
منطقه کورده شهرستان الرس��تان استان فارس 
2۹تیرماه سال گذش��ته)۹8( با تزریق سالیانه 16 

گیگاوات  س��اعت انرژی به ش��بکه سراسری برق 
کشور پیوست.   معاون استاندار فارس بیان داشت: 
با اضافه ش��دن این نیروگاه به دیگ��ر نیروگاه های 
خورشیدی استان فارس، اکنون ظرفیت تجمعی 
نیروگاه های تجدیدپذیر مگاواتی در این استان به 

58.6 مگاوات رسیده است. 
صدور مجوز برای 17 نیروگاه خورشیدی 

در الرستان 
فرماندار ویژه الرس��تان تأکید کرد: با توجه به 
اهمیت و ضرورت وجود نیروگاه های خورش��یدی 
در تأمی��ن انرژی های تجدید پذی��ر و قابلیت های 
منحصربه ف��رد ای��ن شهرس��تان ب��رای ایج��اد 
س��رمایه گذاری های کالن هم اینک صدور مجوز 
برای 17 مورد نی��روگاه خورش��یدی از یک تا 25 
مگاواتی دیگر صادر ش��ده است.  حس��نی یادآور 
ش��د: تمامی  این مجوزه��ا و صدور اس��تعالم ها و 
زیرساخت های موجود که ظرف سال های گذشته 
و در دولت تدبیروامید صادر و تأمین ش��ده است.  
وی بیان داش��ت: س��رمایه گذاری الزم نیز توسط 
س��رمایه گذاران بخش خصوصی و متقاضیان نیز 
تأمین ش��ده و اعالم کرده اند که با جدیت به دنبال 
اجرایی کردن ای��ن نیروگاه ه��ا در کمترین زمان 

ممکن هستند.  فرماندار الرستان تصریح کرد: این 
نیروگاه ها چنانچه با س��رمایه گذاری داخلی انجام 
شود به ازای هر مگاوات نیروگاه خورشیدی رقمی 
 افزون بر 60 تا 100 میلیارد ریال س��رمایه گذاری 
و هزین��ه نی��از دارد.  انرژی خورش��یدی به عنوان 
اصلی تری��ن منبع ان��رژی تجدیدپذی��ر در جهان 
منبع عم��ده تم��ام انرژی های موج��ود در زمین 

اس��ت و همانند س��ایر انرژی ها به طور مس��تقیم 
یا غیرمس��تقیم می توان��د به دیگر اش��کال انرژی 
همانند گرما و الکتریس��یته تبدیل شود.   نیروگاه 
خورش��یدی یک��ی از راهکارهای نوین اس��ت که 
ام��روزه در جهان ن��گاه ویژه ای ب��ه آن وجود دارد 
که با ب��ازده باال و هزینه کم به ان��رژی قابل مصرف 

الکتریکی تبدیل می شود.

سخنگوی صنعت برق

استخراج کنندگان غیرمجاز ارز دیجیتال باید خسارت دهند  
س��خنگوی صنعت برق گف��ت: اس��تخراج کنندگان ارزهای 
مجازی که ب��ه صورت غی��ر مجاز از ب��رق اس��تفاده می کنند در 
صورت شناس��ایی باید خس��ارت وارده به ش��بکه برق را پرداخت 
کنند.  به گ��زارش ایرنا، مصطفی رجبی مش��هدی اف��زود: تعرفه 
بس��یار ارزان برق در کش��ورمان یکی از ایراداتی اس��ت که وجود 
 دارد.  وی ادام��ه داد: تعرف��ه ارزان برق درحالی اس��ت که قیمت 
ارزهای مجازی به گونه ای است که اس��تخراج آن را در کشورمان 
ب��رای اس��تخراج کنندگان مقرون به صرف��ه ک��رده و همین امر 
بس��یاری را به این سمت کش��انده است.  رجبی مش��هدی گفت: 
البته در این بین تعدادی هم هس��تند که ت��الش دارند به صورت 

غیرمجاز در این عرصه فعالیت کرده و از برق ارزان برای استخراج 
ارز مج��ازی سوءاس��تفاده کنند.  س��خنگوی صنعت ب��رق ادامه 
داد: شرکت توانیر با هدف پیش��گیری از سوءاستفاده این چنینی 
دو راه��کار تدوی��ن و مجوزهای ه��ای الزم را نی��ز از وزارت نیرو 
برای اجرای��ی کردن این دو راه��کار اخذ کرده اس��ت.  وی افزود: 
به زودی یکی از ای��ن دو راهکار برای اجراء به ش��رکت های توزیع 
ابالغ خواهد ش��د.  رجبی مشهدی گفت: در نخس��تین گام، مقرر 
 ش��ده در ص��ورت شناس��ایی اف��راد سوءاس��تفاده کننده از برق، 
خس��ارتی که این عمل آنها به شبکه وارد می س��ازد برآورد شده 
و از آن��ان اخذ ش��ود.  س��خنگوی صنعت ب��رق ادام��ه داد: بدین 

ترتیب می ت��وان جلوی فعالی��ت این اف��راد غیرمج��از را گرفت 
و آنها را به اس��تفاده مجاز از برق تش��ویق ک��رد.  همایون حائری؛ 
معاون ب��رق و انرژی وزیر نیرو پارس��ال با بیان اینک��ه برای تولید 
هر واح��د ارز مج��ازی »بیت کوی��ن« نیاز ب��ه مص��رف 72 هزار 
کیلووات برق اس��ت، گفت: برای تولی��د هر واحد از ای��ن نوع ارز 
مجازی، به اندازه مصرف 28 مش��ترک، برق اس��تفاده می ش��ود 
که ادام��ه چنین رون��دی خطرناک اس��ت.  وی گف��ت: اگر روند 
ای��ن اس��تخراج ارزه��ای دیجیتال ب��ه همی��ن نحو ادام��ه یابد 
 پیش بینی می ش��ود مص��رف آنه��ا ب��ه بی��ش از دوهزارمگاوات 

برسد.

آمادگی نیروگاه ها برای تأمین تابستانه برق کشور 

 سایه تشدید مشکالت نقدینگی صنعت برق 
بر سر پیمانکاران نیروگاه ها 

مدیرکل دفت��ر فنی تولید ش��رکت تولید نیروی 
برق حرارت��ی با اش��اره به پای��ان برنام��ه تعمیرات 
ساالنه نیروگاه های کشور، گفت:  واحدهای حرارتی 
کاماًل آماده تأمین برق روزهای گرم پیک تابس��تان 
امسال هس��تند. به گزارش مناقصه مزایده، اسماعیل 
نمازی ب��ا تأکید بر اینک��ه حدود ۹3 ه��زار مگاوات 
برنامه تعمی��رات نیروگاهی پیش بینی ش��ده اتمام 
پذیرفته اس��ت، ادامه داد:  دوره اوره��ال واحدها هر 
ساله از پانزدهم ش��هریورماه آغاز ش��ده و تا انتهای 
اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می رسد و بایستی 
تمامی  واحدها در ابتدای خردادم��اه برای تأمین بار 
پیک شبکه سراسری برق کش��ور آماده بهره برداری 
باش��ند. وی با تأکید بر اینکه از ابت��دای خردادماه تا 
نیمه ش��هریور هیچگونه تعمیرات برنامه ریزی شده 
انجام نمی پذیرد، اف��زود:  با توجه ب��ه اینکه ظرفیت 
نامی  واحدهای نیروگاه های حرارتی کش��ور حدود 
83 هزار مگاوات اس��ت، این رقم نشان دهنده تعمیر 
بیش از ی��ک باره برخی واحدهای نیروگاهی اس��ت. 
مدی��رکل دفتر فن��ی تولید ش��رکت تولی��د نیروی 
برق حرارتی، س��ال گذش��ته را یکی از دش��وار ترین 
بازه های زمان��ی چند س��ال اخیر به منظ��ور تأمین 
س��وخت نیروگاه ها برش��مرد و گفت: زمستان سال 
۹8 به منظ��ور جلوگی��ری از ایجاد مش��کالت برای 
تأمین سوخت گاز مش��ترکان خانگی ناچار به تغییر 
نوع سوخت واحدها و تعویق اجرای برنامه تعمیرات 
نیروگاه ها ش��دیم. نمازی تأکید کرد: با وجود اینکه 
اولویت مجموعه استفاده از س��وخت گاز برای حفظ 
س��المت واحده��ای نیروگاه��ی و رعایت مس��ائل 
زیس��ت محیطی اس��ت، ولی به دلیل کاهش عرضه 
سوخت گاز ناچار به اس��تفاده از مازوت در واحدهای 
بخار ش��دیم و همین مس��أله موجب ش��د ت��ا برای 
ممانعت از بروز خاموشی در کش��ور برنامه تعمیرات 
واحدهای حرارت��ی به روزهای پایانی س��ال موکول 
شود.  وی یادآور شد: در روزهای پایانی سال گذشته 
تش��دید بیماری کرونا مجدداً مش��کالت بیش��تری 
را برای تعمیرات نیروگاه ه��ای حرارتی به ویژه برای 
واحدهایی که برنام��ه تعمیراتی آن ه��ا عقب افتاده 
بود، به وجود آورد. مدیرکل دفتر فنی تولید ش��رکت 
تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به محدودیت های 
ایجاد ش��ده ب��رای جابه جای��ی پرس��نل متخصص 
تعمی��رات نیروگاه��ی، گف��ت: تعمیرات اساس��ی 
واحده��ا مس��تلزم جابه جایی گروه ه��ای تعمیراتی 
از نق��اط مختلف کش��ور ب��ه س��ایر مناط��ق مورد 
نیاز اس��ت، اما در آن مقطع زمانی با فرآیند دش��وار 
دریافت مجوز ب��رای جابه جایی پرس��نل این بخش 
به سایر اس��تان ها مواجه بودیم. نمازی افزود:  در آن 
بازه زمانی حتی امکان اسکان این نیروها در هتل ها، 

مسافرخانه ها و مهمان س��رای نیروگاه به دلیل بسته 
بودن ای��ن اماکن وجود نداش��ت، از طرف��ی رعایت 
پروتکل های بهداشتی در کنار کار سنگین تعمیرات 
 واحدها فش��ار مضاعف��ی را به کارکن��ان این بخش 

وارد می کرد.
  شرایط دشوار تأمین قطعات نیروگاهی

در روزهای کرونایی
وی ب��ا اش��اره ب��ه مش��کالت پیش آم��ده برای 
تأمین قطع��ات نیروگاه��ی، گفت: ش��یوع بیماری 
کرون��ا موجب ش��ده ب��ود بس��یاری از کارخانه های 
تأمین کننده قطع��ات مورد نیاز ما در داخل کش��ور 
دچار تعطیلی کامل ش��ده یا به دلیل مثبت ش��دن 
ابتالی برخ��ی از کارکنان مجموعه ب��ا کاهش تعداد 
کارکنان مواجه ش��وند که همین مسأله فرآیند تهیه 
لوازم یدکی م��ورد نیاز را دچار مش��کل ک��رده بود. 
مدیرکل دفتر فنی تولید ش��رکت تولید نیروی برق 

حرارتی با تأکید بر اینک��ه واردات برخی از قطعات به 
دلیل بسته شدن مرزها متوقف ش��ده بود، ادامه داد:  
به عنوان نمونه لوله های بویلر م��ورد نیاز نیروگاه ها 
حدود سه ماه پشت مرز ترکیه متوقف شده بود که با 
پیگیری زیاد و با تأخیر وارد کشور شده و در واحدها 
نصب ش��د. نمازی با تأکید بر اینکه برای جابه جایی 
استانی قطعات مورد نیاز نیروگاه با مشکالت فراوانی 
مواجه بودیم، گفت:  مس��ائل پیش آمده و همزمانی 
ب��ا محدودیت ه��ای ن��وروزی مش��کالتی را ایجاد 
کرده بود که از طریق هماهنگی با مقامات اس��تانی 
و دریافت مجوز و به اش��تراک گذاری برخی قطعات 
در واحدهای مش��ابه بتوانیم برنامه تعمیرات امسال 
را با موفقیت به پایان برس��انیم. وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود گفت:  یکی از مشکالت صنعت برق 
کمبود نقدینگی است و شیوع بیماری کرونا موجب 
ش��د تا این صنع��ت نیز همانن��د س��ایر بخش های 

اقتص��ادی در ای��ن زمین��ه تحت تأثیر ق��رار گیرد و 
تشدید مش��کالت نقدینگی صنعت برق پیمانکاران 
تعمی��رات نیروگاه ها را نی��ز تحت تأثیر ق��رار دهد.
مدیرکل دفتر فنی تولید ش��رکت تولید نیروی برق 
حرارتی خاطرنشان کرد: اما با وجود تمامی مشکالت 
پیش آمده در زمینه تأمین س��وخت، شیوع بیماری 
کرونا و کمبود نقدینگی توانس��ته ایم با لطف خداوند 
و تالش بی وقفه و شبانه روزی تالش گران این بخش، 
برنام��ه تعمی��رات نیروگاه های دولت��ی و خصوصی 
را ب��ا موفقیت به پایان برس��انیم. نمازی با اش��اره به 
آمادگی ۹8 درصدی نیروگاه ها در س��ال گذش��ته، 
گفت:  تاکنون روند تأمین برق به گونه ای بوده اس��ت 
که مش��کلی در تأمین برق مش��ترکان نداشته ایم و 
امیدواریم در ادامه نی��ز با همراهی مردم و جلوگیری 
از رش��د غیرع��ادی مصرف ب��رق و آمادگ��ی کامل 

نیروگاه ها با خاموشی مواجه نشویم.




